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 ییجستارگشا

جهاانی، بیاانگر ایان واقهیات اسات کاه گساترش         در اقتصااد رب تاریخی و حقوقی توسهه اتج

ناکارآمادی در   مججار باه   تیا درنهااقتصاادی دولات،    یهاا  دخالات  و ها تجاسب حج  تصدی بی

نیافتگی اقتصاادی   ترین علل توسهه مه  و کجدی جریان رشد اقتصادی شده و از تخصیص مجابع

اجتماعی کشور و در انطباق  -رود. طی سه دهه گذشته در جریان تحوالت اقتصادی میبه شمار 

و نیاز   31تاا   28اصاول   ژهیا و باه در قانون اساسی،  شده  یترسبا مبانی حقوقی و نظا  اقتصادی 

وظایف  با رمرتب یغو  غیراقتدار یها شدن دولت در حوزه شاهد گسترده ، ما45و  44، 43اصول 

باه اساتقرار    ای  که این امر مججار  شود، بوده میبه اعمال تصدی یاد  از آنحاکمیتی که  اصلی و

افتاادگی رشاد و توساهه     خیر و عقبأت نظا  اقتصادی دولتی ناکارآمد و انفهال بخ  خصوصی و

دولات در   هاای  گذاری استیسمقررات و ، سی روند تدوین قوانینبرر. است کشور شدهاقتصادی 

دولت، حکایت از ایان واقهیات دارد کاه     یها روند واگذاری تصدی ژهیو بهسازی،  عرصه خصوصی

یاک نظریاه غالاب، ماورد توجاه       عجاوان  باه تصادی،   نظریه تفکیک اعمال دولت به حاکمیات و 

 یواگذار قابلتهیین قلمرو امور و وظایف  که ینحو هبقرار گرفته است؛  گذاران قانون ریزان و برنامه

گار باه نقا      نقا  دولات از باازیگر اقتصاادی و تصادی      رییا و تغدولت باه بخا  خصوصای    

سی از نظریه مزبور صورت گرفته است. فرضایه بجیاادی ایان مقالاه آن     أکججده و ناظر با ت تجظی 

کاارکردی و اصاححات    والتدر تح یاست که مشخص شود این نظریه متضمن چه آثار و نتایج

دولتی و خصوصای در راساتای تحقاق اهاداف قاوانین و مقاررات        یها ساختاری و نهادی بخ 

نون قاا  44، قانون اجارای اصال   انون اساسیق 44کلی اصل  یها سیاست ژهیو به ،سازی خصوصی

 اماری کاه   .اسات و قوانین برنامه چهار  و پجج  توسهه اقتصادی، اجتمااعی و فرهجگای    اساسی

، گاذاران  قاانون تحقیق و برخحف انتظارات  یها گویای این واقهیت است که طبق یافته تیدرنها

 بجیاادین در  و تحاوالت تغییارات  ایجاد  نیدر عریزان و نخبگان مسل  جامهه، این نظریه  برنامه

مانع تحقق نق  و  ،مقابل و در زده رق  ای را برای این بخ   نق  دولت، ابهامات اساسی عدیده

برای بخ  خصوصی شاده اسات.    نون اساسیقا 44کلی اصل  یها کارکرد مورد نظر در سیاست

 نخسات ، در بخا   بدین سبب و با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث آتی تاحش شاده اسات   

دولتی و در بخ  دو  باه بررسای ارتبااط و     یها این نظریه در مورد نق  و کارکرد بخ تأثیر 

ساازی،   الت بخ  خصوصی در قوانین و مقاررات نااظر بار خصوصای    آن در جایگاه و تحو تأثیر

 و قانون اجرای آن و نیز قوانین برناماه چهاار  و   نون اساسیقا 44کلی اصل  یها سیاست ژهیو به

 (1).ردیقرار گپجج  توسهه، مورد نقد و ارزیابی 
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 بار  آن ریتاأث  وی تصاد  و تیا حاکم باه  دولات  اعماال  کیتفک هینظر. 1
 دولتی کارکردها

نظا  اقتصادی ایران، بر پایه سه بخ  دولتی، تهاونی و خصوصای  قانون اساسی  44اصل  مطابق

که مفهو  ضمجی آن، پذیرش یک نظا  اقتصادی مخاتل  و تهیاین حاوزه فهالیات      استاستوار 

از  کیا توجه است، اهمیت و گستره هر  درخوردر این میان  آنچه. استدولت و بخ  خصوصی 

 یهاا  از بخ  هر کدا دن محدوده مالکیت کر ، با تهیین و مشخص44 که اصل ستها این بخ 

اقتصاادی   یهاا  و بجگااه  هاا  تیا در فهال هاا  و دامجه و جواز عمل هار یاک از ایان بخا     ادشده ی

، یک اقتصاد مخاتل  باا مالکیات و اختیاار گساترده بخا  دولتای را باه رسامیت          شده نییته

حقوقی و مادیریتی   در نظا ت تحول بجیادین ضرور حال نیدرعگرفتن ججگ  شجاسد. با پایان می

بازار و توسهه بخ  خصوصی و تغییرات حاصاله در   سازوکارضرورت گرای  بیشتر بر  اقتصاد و

اخیر، نگاه اولیاه باه اصال     یها در اقتصاد کشورهای مختلف جهان در دهه ها میزان نق  دولت

اول تا چهار  برنامه توسهه اقتصاادی،   یها ، در برنامهجیتدر به که ینحو بهرا به چال  کشید،  44

قاانون   110باه اساتجاد اصال     44کلای اصال    یها اجتماعی و فرهجگی و سپس با ابحغ سیاست

قاانون اساسای و برناماه پاجج       44پی  مطرح و با قانون اجارای اصال    از  یباساسی، این نیاز 

وصای و تهااونی و   اقتصاادی بخا  خص   یهاا  بر توسهه و گسترش حوزه فهالیت وضوح بهتوسهه 

از جاا باه جاا    تار   مها  در این راستا  آنچه گذاشت؛ امااقتصادی دولت صحه  یها تحدید فهالیت

، اسات صاورت نگیارد،    سارعت  بهو  مدت در کوتاهکه ممکن است  ها شدن سه  هر یک از بخ 

ن د آیؤبررسی قوانین مزبور، م که ینحو ها است. به   از بخ در ماهیت و نق  هر کدا دگرگونی

ضامن پاذیرفتن محوریات بخا       تا ، مججر به آن شدهقرار گرفتن نظریه تفکیکمبجا  که است

و تکمیلای بارای دولات در      میتجظی ضرورت بازتهریف نق اقتصادی،  یها خصوصی در فهالیت

 .آشکارتر شود کججدگی هدایت و نظارت و تجظی  و گذاری استیساقتصاد، چون 

 یتصد و تیحاکم اعمال کیتفک هینظر با آن ارتباط وی ساز یخصوص. 1-1

 یهاا  ریازی  در عرصه اماور ماالی و برناماه    یگذار قانوننگاه اجمالی به ادبیات حقوق اقتصادی و 

 یهاا  بار حاوزه   مورد بحث عحوهکحن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است که نظریه 

 یهاا  مقاررات و سیاسات   ،ینمجموعاه قاوان   ژهیا و به ؛گوناگون دیگر یها در زمیجه حقوق اداری،

را  نون اساسای قاا  44اصال  کلای   یهاا  مستقی  داشته است. سیاسات  تأثیرسازی نیز  خصوصی

تفسایر   ترکیب و نق  دولت و بازار )بخ  غیردولتای(، در اقتصااد ایاران    در دگرگونیتوان  می

لات،  سی از نظریه تفکیک اعمال دولات و باا تغییار عملکارد و حاوزه ماداخحت دو      أکه با ت کرد

، گاذار  اسات یسمتضمن تغییر وظایف دولت از نق  مالکیت و مدیریت مستقی  اقتصاد، به نق  
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مقاجن و اجارای    دستیابی به ترکیب جدید و مورد نظر است تاکججده  گذار، ناظر و تجظی  مقررات

و  9 :1386)صاادقی،  تار ساازد    کیواقع نزد را بهانداز  کلی، تحقق اهداف سجد چش  یها سیاست

 .(295-285 :1387و  1386و مافی،  زدیی ییطباطباو  80-81 :1388ی، نهمت

 یهاا  بجدی این نظریه، از طرفای فهالیات   ثر از مفاهی  و دستهأکلی و مت یها سیاست بر پایه

، باه طیاف   اسات مدیریت مستقی  اقتصاادی   مالکیت و گذاری اقتصادی دولت که شامل سرمایه

 ، واجدها این فهالیت که نیابه  با توجه .دشو میجحصر م مشخص و یها فهالیت خاصی از اعمال و

برشمرده اعمال حاکمیتی بوده و نیازمجد اعمال اقتادار مطلقاه و برتار     یها خصوصیات و ویژگی

 کلای، نوعااً   یهاا  که وفق سیاست شوند میگذاری  اعمال حاکمیت نا  باشجد، اصطححاً میدولت 

اعماال   زمره، در است نون اساسیقا 44اصل  دراقتصادی دولت که مشمول ص یها کلیه فهالیت

مشامول   کاه عمادتاً   دولت یها دیگر، سایر اعمال و فهالیت سویاز  .اند دهحاکمیتی شمارش ش

شوند و طبق مدلول  میدولتی انجا   یها توس  شرکت بوده و نوعاً 44موارد خارج از صدر اصل 

اعماال   خصوصی قرار گرفتاه اسات،   محدوده و قلمرو بخ  تهاونی و ، درنون اساسیقا 44اصل 

کلی، به  یها ب و ج سیاست ،الف یها گیرند که باید این دسته از اعمال طبق بجد میتصدی نا  

حاوزه فهالیات    که آن این تفکیک، عحوه بردر راستای  و بجابراین؛ بخ  غیردولتی واگذار گردند

ود شاده و  شوند محد مینامیده اعمال حاکمیتی  که اصطححاًها  تیاز فهالدولت به طیف خاصی 

د، شاهد تغییر بجیادین نق  شو میاقتصادی ممجوع  یها در سایر زمیجه دولت، از هرگونه فهالیت

گار و   نحو که دولت، با یک چرخ  اساسی از نق  تصدی بدین . یهستدولت در نظا  اقتصادی 

 گذاری استیسر قالب امور نظا  اقتصادی، د یها بازیگر اقتصادی به اعمال نفوذ و تجظی  فهالیت

حمایات از   و نیز هدایت و ها بخ  غیردولتی و اجرای قوانین و سیاست یها و نظارت بر فهالیت

 پردازد. میمختلف اقتصادی  یها بخ 

بجاد، تادوین گردیاده کاه      5با ابتجا به ایان نظریاه، در    44کلی اصل  یها رو، سیاست از این

ت دولات، تشاریش شاده اسات و فهالیات دولات در عرصاه        حوزه فهالیا  (2)(الف) 1 مطابق با بجد

نون قاا  44ماذکور در صادر اصال     یهاا  اقتصادی، متضمن امور حاکمیتی و زیربجایی در زمیجاه 

قانون برنامه چهاار  توساهه،    135که با توجه به تهریف اعمال حاکمیت مجدرج در ماده  اساسی

فهالیت در خارج از ایان حاوزه، مجاع     و دولت، از هرگونه شده مشخصگیرد،  میدر این گروه قرار

قدرتمجاد )بخا  خصوصای و     نسابتاً بارای دولات، دو شاریک     (4)(الف) 2در بجد  (3)شده است.

مالکیت و مادیریت(   گذاری، مسئولیت )اع  از سرمایه و یدار سکاناست که  شده فیتهرتهاونی( 

ده شاین دو گروه، واگذار گری دولت(، به  نظا  اقتصادی )حوزه تصدی یها کلیه اعمال و فهالیت

چهاار  باه    سااله  پاجج ، حداکثر تا پایان برنامه ها سپاری این فهالیت است و دولت، مکلف به برون
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، دولت را از مداخله در امور بجد )ب( 11الی  2در همین ارتباط جز ده است. شبخ  غیردولتی 

 کاه  آنجاایی  اماا از ؛ دهد میاجرایی و مدیریتی مربوط به بخ  غیردولتی )اعمال تصدی( پرهیز 

 ژهیا و باه سازی دولت کافی نبود، بجدهای بهدی  برای تحقق اهداف مورد نظر و کارآمد این دو بجد

گذار و مدیر و اجراکججاده   سرمایه عجوان بهبا هدف تهیین اندازه و حدود بخ  خصوصی  (ج)بجد 

توسااهه  اضااافه و دولاات، موظااف بااه اقتصااادی )حااوزه اعمااال تصاادی دولاات(  یهااا فهالیاات

 هاا  ، سلطه و نفوذ دولت از مالکیت و مدیریت مستقی  بجگااه جهیدرنت. شده استسازی  خصوصی

 جاای خاود را باه   رفتاه و   میاان پرداخات، از   مای  هاا تحت عجوان اعمال تصادی باه آن   که سابقاً

در ایان ارتبااط    (.3 :1386)آقامحمادی،   گذاری، هدایت و نظارت اقتصادی داده اسات  استیس

این قانون در ایجاد تغییر و تحول بجیاادین   (ج)بخ  الزامات واگذاری مجدرج در بجد  از (و) ءجز

و  44ی کلای اصال   هاا  سیاسات  (ج)دارد: با توجه به ابحغ بجد  میدر نق  و کارکرد دولت، مقرر

گاذاری، هادایت و    تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نق  جدید خاود را در سیاسات  

کلی واگاذاری، در   یها ، تحت عجوان سیاست(د)د. بجد کجرا تدوین و اجرا نظارت بر اقتصاد ملی 

بر کاارکرد حماایتی و نظاارتی     دو قالب الزامات و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، مجدداً

در  شاده  ارائاه و تمرکز دولت را بر اعمال حاکمیت خود، مطاابق باا تهریاف     ورزیدهکید أدولت، ت

مختلف  یها ناظر در بخ  ههار ، در محور و پوش  نق  حمایت گروقانون برنامه چ 135ماده 

در قساامت الزامااات واگااذاری مااواردی نظیاار   مثااال، عجااوان بااه .اقتصااادی، سااوق داده اساات

 یهاا  گساترده و اداره بجگااه   یهاا  خصوصی و تهاونی بر ایفاای فهالیات   یها توانمجدسازی بخ 

رب  بهد از واگذاری  و پشتیبانی مراجع ذیو تکلیف نظارت  1-1 ءاقتصادی بزرگ مجدرج در جز

مصادیق بارز نق  و وظاایف دولات در    ازجمله، 2-1برای تحقق اهداف واگذاری مذکور در جزء 

قاانون برناماه چهاار      135مااده   (الاف )بجاد   4و  2، 1حوزه امور حاکمیتی، مطابق با مصادیق 

. در قسامت  استگر و ناظر  هدایتتوسهه مبجی بر ظهور و بروز دولت در کارکرد جدید حمایتی، 

% از درآمادهای  30مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری، ماواردی همچاون تکلیاف اختصاا      

و اعطاای   2-2 ءفقرزدایی ماذکور در جاز   مجظور بهفراگیر ملی  یها حاصل از واگذاری به تهاونی

اقتصاادی   یهاا  و نوساازی و بهساازی بجگااه    هاا  تسهیحت )وجوه اداره شده( برای تقویت تهاونی

غیردولتای در   یهاا  گاذاری بخا    واگذارشده و نیز برای سارمایه  یها غیردولتی با اولویت بجگاه

داللات   شده است. مقرراتی از این دست بیجی  یپ 4-2 ءافته در جزی توسهه مجاطق کمتر توسهه

 هادکارکرد این نسجتی دولت و پدیدارشدن چهره جدیدی از  یها در نق  دگرگونی چشمگیربر 

 از کاه  ، ایان ماوارد  دیگار  انیا ب باه در نظا  اقتصادی، به دنبال ایفای وظایف حااکمیتی آن دارد.  

شاوند، باا    مای قانون برنامه چهار  توسهه محسوب  135ماده  (الف)بجد  4 و 2 ءهایمصادیق جز
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آفریجای جدیاد دولات، در     حاکمیتی، مججر به نوساازی و نقا    یها دادن دولت در حوزه تمرکز

 اند.  حمایتی و هدایتی شده یها زمیجه

رسایدن   ، با رویکرد تدوین و تجظی  نق  و کارکرد دولت در اقتصاد، در دوران به ثمر( ه)بجد 

گرایانه دولت به بخا    و وظایف تصدی ها سازی و خاتمه واگذاری فهالیت خصوصی یها سیاست

صاار ضامن تاداو     کلای اعماال حاکمیات و پرهیاز از انح     یهاا  غیردولتی، تحت عجوان سیاست

جدیااد  یهااا بخشاایدن بااه اعمااال حاکمیاات دولاات، متضاامن بااه رساامیت شااجاختن نقاا   

. استگذاری دولت، در اقتصاد  ا مقرراتی  می، نق  تجظیتر مه ، نظارتی و از همه گذاری استیس

دولت پس از ورود  میاعمال حاکمیت عمو تداو دارد:  میبجد مزبور، مقرر  1نمونه، جزء  عجوان به

در  ژهیا و باه و اجرای قوانین و مقاررات و نظاارت،    گذاری استیس، از طریق ردولتییغ یها بخ 

االشهار، باا   بجد فوق 3و  2 هایغیردولتی و جزء یها در بانکاعمال موازین شرعی و قانونی  مورد

مقررکردن تکالیفی، چون جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بار اقتصااد ملای و جلاوگیری از     

گاذاری   ا مقرراتی  میهای اقتصادی غیردولتی برای دولت، نق  تجظی حصار، توس  بجگاهایجاد ان

قاانون برناماه    135ماده  3بجد  مصادیق اعمال حاکمیت دولت مذکور در ازجملهاقتصادی را که 

 (5)دهد. میشود، مورد شجاسایی قرار  میچهار  محسوب 

آن قاانون مرباوط باه اجارای ایان       و متهاقب نون اساسیقا 44کلی اصل  یها ابحغ سیاست

شاده اسات، سارآغاز      یتجظا کشاور  در اقتصااد  که با رویکرد توسهه بخ  غیردولتی ها  سیاست

به شمار  در اقتصادنق  دولت و مرد   و بازنگری جایگاه و برای اصحح نظا  اداری کشور تحولی

بجادی   و چاارچوب  کاه در تهیاین مباانی فکاری     آن اسات ، حاکی از اخیر. بررسی قانون رود می

بجدی اعمال دولت محک عمل قرار گرفتاه   نظریه تقسی  ، کماکاناقتصادی حاک  گذاری استیس

دولتای، تهااونی و خصوصای ایان نظریاه       یهاا  است و در تهیین قلمرو فهالیت هر یک از بخ 

فصال  بجدی، در  ضابطه نظریه تقسی  و مهیار است. این قانون، با استفاده از شده واقعمطمش نظر 

دولتای، تهااونی و    یهاا  هار یاک از بخا     یهاا  ذیل سرفصل قلمرو فهالیت ( و3 و 2دو  )مواد 

اقتصادی پرداخته و قلمرو حضور و فهالیت هر یاک   یها بجدی فهالیت خصوصی، به احصا و گروه

 ، صارفاً 2در مااده   ده اسات. بادین ترتیاب کاه    کار دولتی و غیردولتی را مشاخص   یها از بخ 

در خصاو  اماور    ذکرشاده را باا توجاه باه تهااریف و مصاادیق       3رج در گروه مجد یها فهالیت

قانون برنامه چهار  توساهه، در زماره اعماال حاکمیات تلقای       136و  135حاکمیتی طبق مواد 

، نون اساسای قا 44کلی اصل  یها نموده و با تهقیب اهداف قانون برنامه چهار  توسهه و سیاست

باا توجاه باه     حاکمیات ساوق داده و   و اعمالدولت را بر شئون قانون مزبور، تمرکز  (ج)در بجد 

گذاری، مالکیت و مدیریت در این گروه  سرمایه مذکور، صرفاً یها ماهیت حاکمیتی بودن فهالیت
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مقابل، به پیاروی از ضاابطه    دولت، قرار داده است. در انحصاری در اختیار طور بهرا  ها از فهالیت

وظاایف مرباوط باه     قانون برناماه چهاار  توساهه کاه صارفاً      136ماده  (د)و نیز بجد  135ماده 

بار  به بخ  غیردولتی دانسته و نیاز   یواگذار قابلاقتصادی دولت )اعمال تصدی( را  یها تصدی

، مبجای بار توساهه    نون اساسای قا 44کلی اصل  یها تکلیف مقرر در بجد الف وب سیاست اساس

اقتصاادی مجادرج در    یهاا  دولتی، فهالیت شدن بخ  و جلوگیری از بزرگ ردولتییغ یها بخ 

، در زمره دیگر انیب بهحاکمیتی و  ( را غیرنون اساسیقا 44)موارد خارج از صدر اصل  2و  1گروه 

دهد، قاانون اجارای اصال     مینشان  باالاعمال تصدی، قلمداد کرده است. دقت در مفاد بجدهای 

ده اسات و  کار تری تهیین  نحو مشخص بهاقتصادی دولت را  یها ، قلمرو فهالیتانون اساسیق 44

 یها آن تحت عجوان سیاست (ج)در بجد  قانون اساسی 44کلی اصل  یها گونه که سیاست همان

دولتی مقرر نماوده، باا    یها و بجگاه ها غیردولتی از طریق واگذاری فهالیت یها کلی توسهه بخ 

گرایاناه   تصدی یها ود به فهالیتاقتصادی دولت و مجع آن از ور یها تهیین قلمرو و حوزه فهالیت

بر عهده بخ  غیردولتای،   ها گذاری، مالکیت و مدیریت مستقی  این فهالیت و قرار دادن سرمایه

خارج ساخته است. این تغییار   تهاونی دولت را از جایگاه بجگاه اقتصادی رقیب بخ  خصوصی و

مالکیات و مادیریت مساتقی      نقا  دولات از   بارز به تغییر سازوکارهای بازار، مججر بجیادین در

مقابل، بخ  غیردولتای را از انفهاال ساابق     ده و درش، هدایت و نظارت گذاری استیسمجابع به 

در رو،  اقتصادی مبدل کرده است. از ایان  یها فهالیت عجصر نسبتاً تأثیرگذار درخارج نموده و به 

ساازی، تکاالیف و    و سایر مقررات نااظر بار خصوصای    44کلی اصل  یها اهداف سیاست بیتهق

آن و تحدیاد   یهاا  تغییرات اساسی تکالیف و مسائولیت  جهیدرنتکارکردهای نویجی برای دولت 

 (6)(3مجدرج در بجد ج مااده   یها کردن آن بر اعمال حاکمیتی )فهالیت حوزه مداخحت و متمرکز

. و اعمال تصادی آن باه بخا  غیردولتای در نظار گرفتاه شاده اسات         ها سپاری فهالیت و برون

 می ویتجظگذاری،  قانون مزبور متضمن به رسمیت شجاختن نق  مقررات 7نمونه، ماده  عجوان به

 یهاا  گاذاری و صادور مجاوز فهالیات     حمایتی دولت در راستای تسهیل و تسریع در امر سرمایه

از دیگار کارکردهاا و تکاالیف حماایتی دولات در       (7).اسات غیردولتی  یها اقتصادی برای بخ 

این قانون، مبجای بار    9ماده ( ج) و (ب) یها حاکمیتی خود، تکالیف مقرر در بجد راستای اعمال

ای، آموزشای و تحقیقااتی و زیرسااختی و     ، بیماه ای اراناه یو  گسترده و متجوع مالی یها حمایت

الای   34زیربجایی دولت، در جهت توسهه و افزای  سه  بخ  تهاون در اقتصاد و در ذیل ماواد  

دساتیابی باه عادالت    مجظاور   باه واگذاری ساها  عادالت    سازوکارتمهید  ،6مذکور در فصل  38

سازی و ایجاد بستر الز  برای استفاده و مشاارکت بخا  خصوصای     جهت فراه  اجتماعی و در

حرکات دولات از سامت مالکیات و      جاه یدرنتقابل واگذاری دولت و  یها )مرد ( در سها  بجگاه
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قانون مزبور،  42ماده  7. در بجد استعمومی  مدیریت مستقی  مجابع به سمت گسترش مالکیت

باه تبیاین نقا      نون اساسای قاا  44کلی اصال   یها دن شورای عالی اجرای سیاستش مکلف اب

بخشیدن صریش تحول کاارکردی دولات در    ، هدایت و نظارت دولت، شاهد عیجیتگذاری استیس

 (الاف ) باشی . بجد می ینون اساسقا 44کلی اصل  های استیاز ساجرای اهداف و مقررات برآمده 

توساهه بخا  تهااون از دیگار      یهاا  عجاوان سیاسات   با مجدرج در فصل سو  این قانون 9ماده 

 .آید حساب می ریز دولت به گذار و برنامه تنق  سیاس یها نمونه

، 44کلای اصال    یهاا  توان گفت که در این قانون، طبق سیاست میبجدی کلی  ک جمعی در

گرفته است. هدف، طرح انتزاع تصدی از مجموعه اعمال دولت  ارمجری قر ه هدف و ه  دولت 

بجادی و   که این مه ، با توسل باه نظریاه تقسای     استو انتقال آن به بخ  خصوصی و تهاونی 

قاانون برناماه    135، در مااده  استفاده از مهیار آن در جهت تفکیک اعمال دولت که خود ساابقاً 

 2ماده  3و  2گروه  یها کردن فهالیت   شده و با مجطبقچهار ، محک عمل قرار گرفته بود، انجا

، جاه یدرنترا مشمول واگذاری دانسته و  ها قانون مزبور در شمار اعمال تصدی دولت، این فهالیت

، دولت باید تما  اجازای بدناه حاکمیات خاود را     سو از یک :دولت با دو تکلیف مواجه شده است

ریزی  و برنامه گذاری استیسسازی، مسئولیت  یهماهجگ نماید و ضمن اجرای خصوص همفکر و

)متکفال   سساات مشامول واگاذاری   ؤو م هاا  دیگر، شرکت سویاین حوزه را بر دوش کشد و از 

 دار نظاارت بار   دولات عهاده   ،پس از واگذاری با دولت هماهجگ بوده و بایداعمال تصدی دولت( 

کججاده   اتخاذی دولت و نیز تجظی  یها سیاست و ها از برنامه هااین بخ  و تبهیت آن یها فهالیت

 ده است.شغیردولتی  یها و شرکت ها بجگاه یها فهالیت

 یساز یخصوص به ناظر مقررات وضعی اجتماع وی اقتصادی امدهایپ. 1-2

نظا  حقوقی اقتصادی ایاران   تبع بهبررسی سوابق و تحوالت اقتصادی و حقوقی اقتصاد جهانی و 

مبتجای بار دولات گساترده، متمرکاز و       یهاا  ول سیسات  دهد که پس از شکست و افا  مینشان 

و بدناه دولات،    هاا  سازی حج  فهالیات  انحصارگر و ضرورت کارآمدسازی دولت از طریق کوچک

اقتصادی دولت به سمت ترکیب بهیجه دولت و بازار و حضور فهال بخ  خصوصای   یها سیاست

 دو  و ساو  توساهه و   یهاا  هبرنام یها پی  رفت و بر همین مبجا و در تهقیب اهداف و سیاست

گیری شافاف   آن برنامه پجج ، با جهت تبع بهتهدیلی پیشین، قانون برنامه چهار  و  یها سیاست

کاردن آن در   دولات و متمرکاز   یهاا  گری کردن تصدی کارآمدسازی دولت از طریق ک  باهدفو 

 .دندشو کارکردهای جدیدی برای دولت  ها اعمال حاکمیتی، متضمن نق  امور و

باا   قاانون یادشاده   دهجده این امر است کاه  بررسی مقررات قانون برنامه چهار  توسهه، نشان

بجادی اعماال دولات باا هادف       دساته  گیری از مبانی و ضاابطه ایان نظریاه، باه تفکیاک و      بهره
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اقتصادی دولت به بخ  غیردولتای و اساتفاده از    یها کردن مقدمات واگذاری امور تصدی فراه 

اجتمااعی، فرهجگای و خادماتی     یهاا  ت بخ  غیردولتای در انجاا  تصادی   و مشارک ها ظرفیت

واژگاان    میبا ارائه تهریف و مرزبجدی مفهو است. همچجین ( پرداخته136ماده  ،ب و د های)بجد

اجتماعی، فرهجگی و خادماتی   یها تصدی و نیز تجزیه اعمال تصدی به تصدی ،اعمال حاکمیت

حضاور هار یاک از     ( به تهیین قلمارو فهالیات و  135ده ما ،ب اقتصادی )بجد یها امور تصدی و

فصل دوازده  قانون برنامه چهار  به  دولتی و غیردولتی در اقتصاد اقدا  نموده است. یها بخ 

پردازد. در این زمیجه ماده  میاثربخشی حاکمیت  یارتقا تبیین احکا  مربوط به نوسازی دولت و

بجدی، در شرح و تهریاف اماور حااکمیتی و اماور      قسی قانون یاد شده با ابتجای به نظریه ت 135

اماور   یهاا  دارد: نق  و وظاایف دولات در حاوزه    میمقرر  هادولت و بیان مصادیق آن یها تصدی

 یهاا  اجتماعی، فرهجگی و خادماتی، اماور زیربجاایی و اماور تصادی      یها حاکمیتی، امور تصدی

، باه تفکیاک و تبیاین وظاایف و     136مااده   د و درشو میتجظی   زیراقتصادی تهریف و به شرح 

 یها پردازد و راهبردها و شیوه میمحدوده دخالت دولت در هر یک از اعمال حاکمیتی و تصدی 

اماور مزباور را،    از هر یکاز دو بخ  دولتی و غیردولتی در  کیهر حضور و  می انجا  امور عمو

 (.137-141: 1381زاده،  کجد )موسی تهیین و مشخص می

ک از یولیت هر این دو ماده، مبجا و اساس تفکیک و ترسی  حدود مسئ کهر است الز  به ذک

دولتاای در امااور احصااا شااده و نقشااه راه قااوانین بهاادی ناااظر باار   دولتاای و غیر یهااا بخاا 

و قانون برنامه پجج  توسهه قرار  نون اساسیقا 44کلی اصل  یها سیاست ازجملهسازی  خصوصی

بی  از ساایر ماوارد قابال توجاه اسات،       آنچهوایی این مواد، اند. در بررسی و تحلیل محت گرفته

دولتی و  یها در تغییر کارکرد و نق  هر کدا  از بخ  بجدی مستقی  و بارز نظریه تقسی  اثرات

 گاذاری،  ، مقاررات گاذاری  استیس یها غیردولتی در اقتصاد و ظهور و به رسمیت شجاختن نق 

. بادین  استقتضا و متجاسب با هر یک از امور محوله دولت به ا یمی برایتجظ حمایتی و نظارتی،

، اموری است که تحقق شده فیتهر 135ماده  ،امور حاکمیتی همچجان که در بجد الف کهترتیب 

 اقشار جامهاه شود و مجافع آن بدون محدودیت شامل همه  میآن موجب اقتدار حاکمیت کشور 

حااکمیتی و   یهاا  مل کلیاه فهالیات  کاه شاا   احصا شده است بجد 11 مصادیق آن در گردد و می

نیسات یاا    هاا قاادر باه انجاا  آن    است که بخ  خصوصی یا اساسااً  ییها انحصاری و سایر بخ 

کید بر وظیفه دولت بر تقویت أ، با ت136ماده  ،ندارد. در بجد الف هاآن گذاری در تمایلی به سرمایه

ال را اکمیتی، ایان اعما  ااال حا ااجرایای متکفال اعما    یهاا  جانباه دساتگاه   و توسهه کیفی همه

ایاان امااور بااا  کااه ینحااو بااهه عماال دولاات قاارار داده اساات؛ ادر صااححیت و حیطاا راًامجحصاا

گذاری، مالکیت، مدیریت و مباشرت مستقی  دولت و به شکل انحصاری و از طریق ایجاد  سرمایه
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اماور   باار،  قانون فاوق، بارای نخساتین    135 در ماده (8)گیرد. میو اداره واحدهای دولتی صورت 

اجتمااعی، فرهجگای و    یهاا  و در سه گروه امور تصادی  شده   یتقستصدی دولت به چجد دسته 

اقتصادی مورد شجاسایی قرار گرفته است. مطاابق باا    یها خدماتی و امور زیربجایی و امور تصدی

 یهاا  اقتصادی کاه تجهاا قسا  از اناواع تصادی      یها ، وظایف مربوط به تصدی136ماده  (د)بجد 

قانون تهیین مرجاع دعااوی باین افاراد و      ت که با تهریف به عمل آمده در ماده واحدهدولت اس

، باا  اسات سایر تهاریف به عمل آمده در خصاو  اعماال تصادی مجطباق      1307دولت مصوب 

قرار گرفته و خ  قرمزی در ورود  ردولتییغ، بر عهده بخ  تماماً نون اساسیقا 44رعایت اصل 

 د.وش میدولت به این بخ  تلقی 

نحاو   این قانون، قلمارو اعماال تصادی دولات باه      دهد که در مینشان  باالبجد  در مفاددقت 

و امور  ها قرارگرفته است و بدین ترتیب که بسیاری از فهالیت گذار قانونتری مورد توجه  گسترده

تخصصای یااد    فجای و   میخادمات عماو   عجاوان  باه  هادر اصطحح حقوق اداری، از آن که یعموم

و  هاا  دولتای نظیار وزارتخاناه    یهاا  توسا  دساتگاه   بایاد و درگذشته، به این اعتبار که شود  می

باا اساتجاد   کجون گردید، ا میشد، در زمره اعمال حاکمیت دولت تلقی  میسسات دولتی انجا  ؤم

زماره اعماال    این نظریه در تغییر حج  و قلمرو مهقول دخالت و حضور دولت در اقتصااد، در  به

؛ (73 :1385 زاده، گردناد )تاوازنی   مای بخا  غیردولتای واگذارشاوند، تلقای      تصدی که باید به

بجادی و   رسد این تغییر و تحاول، ناشای از کااربرد مساتقی  نظریاه تقسای        میبه نظر  بجابراین

استفاده از ضواب  و مهیارهای آن در ارائه تهریف دقیق از اعماال حاکمیات و تصادی در جهات     

 .استدولتی  یها کارآمد سازی دولت و دستگاه

اباد کاه بارای دولات وظاایف      ی میبا توجه به این احکا ، بخ  خصوصی در حالی محوریت 

شود و دستیابی به ایان   مینظر گرفته  )یا تجظیمی( در گذاری جدیدی در قالب نظارت و مقررات

، بی  از ساابق میسار شاده اسات. ایان چهاره       44کلی اصل  یها سیاست (ج)مه  با ابحغ بجد 

کاارگیری نظریاه    قانون و به دنبال باه  نیدر ابار  کارکرد حاکمیتی دولت، برای نخستین جدید از

سازی برای دولت، ترسی  و مورد شجاسایی قرار گرفتاه اسات و    جد خصوصییابجدی، در فر تقسی 

گاذاری و   قانون رقابت در نظا  حقوق اقتصادی ایران و فقدان نقا  مقاررات   تا پی  از آن، خأل

 42الی  37شد. طی مواد  میمصداق بارز اعمال حاکمیتی آن، احساس  عجوان بهت، دول می تجظی

این برنامه، دولت مکلف به تدوین و تصویب این قانون با هدف و رویکرد حذف یا کجترل انحصاار  

و  ییکاارا افازای    مجظاور  باه تجاری و مجع رفتارهای ضد رقابتی و تسهیل رقابت  یها و فهالیت

ترتیب، نق  جدید دولت به دنبال تفکیک مزبور و لزو  تهامل دولات و   بدین د.شرفاه اقتصادی 

قاانون   بهادی، خصوصااً   نیدر قاوان بخشی از اعمال حاکمیت دولت پدیدار شاد و   عجوان بهبازار، 
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 136مااده   (ب)اداماه، وفاق بجاد     ، توسهه و تکامل یافته است. درنون اساسیقا 44اجرای اصل 

خدماتی دولت که طبق تهریف مذکور  اجتماعی، فرهجگی و یها تصدی وظایف امور قانون مزبور،

نسبت به مجافع فردی برتری  هاآن دسته از وظایفی هستجد که مجافع حاصل از آن ،135در ماده 

مشاارکت و تهامال دو بخا  دولتای و      باا  ،دشاو  میدارند و موجب بهبود وضهیت زندگی افراد 

گذاری، مالکیات و مادیریت مساتقی      مسئولیت، سرمایه کهنحو  گیرد. به این میغیردولتی انجا  

بخا    یهاا  ری از توانمجادی یا گ که از طریق مشاارکت و بهاره   استدر این امور بر عهده دولت 

اجرایای   یها دهد. به دیگر سخن، کلیه فهالیت میخصوصی در مرحله اجرا، این وظایف را انجا  

گیارد و دولات،    مای انجاا    ردولتای یغخا   تا حد امکان، توس  ب دولت یها این قس  از تصدی

مین أضمن حفظ مالکیت و مدیریت مستقی  خود در این بخا ، وظیفاه نظاارت، حمایات و تا     

شاوند را بار    مای ثبات مالکیت بخ  خصوصی که بازوی اجرایی دولت در این نوع اماور، تلقای   

ابق باا وظاایف   زیربجاایی، مطا   یهاا  خصو  امور تصدی این ماده، در (ج)گیرد. در بجد  میعهده 

باید از مجرای بخ  غیردولتای انجاا  شاود. در     ناشی از اعمال حاکمیتی دولت، این امور صرفاً

و عملیاات اجرایای دولات، ایان اماور       هاا  این بجد، تحش شده تا حد امکان با کاه  بار فهالیت

ایان   گذاری و مادیریت در  اما مالکیت، سرمایه؛ توس  و از کانال بخ  خصوصی، پیگیری گردد

ایان تقسای     جاه یدرنتکاه   استسایر اعمال حاکمیتی، بر عهده و در اختیار دولت  سان بهامور، 

تشاویقی و نظاارتی در راساتای اعماال      یهاا  ، حمایات و اعماال سیاسات   هاا  وظایف و فهالیات 

 :1381 ،زاده حاکمیتی، در عداد وظایف و کارکردهای جدید دولات قارار گرفتاه اسات )موسای     

140). 

شجاساد و   مای این بجد نیز نق  حمایتی و نظارتی را برای دولات باه رسامیت     در، جهیدرنت

وظیفه تقویت بسترهای نهادی و ساختاری و زیربجایی در نهاد حاکمیت دولت است،  که ییازآنجا

 اقتادار دولات  سه  بهیجاه دولات و تحقاق وظاایف و حفاظ       مجظور حفظ بهمدیریت این بخ  

مشابه دیگری از آثار این نظریه کاه حکایات    یها نمونه است. دهمان یباق ار دولتیاختکماکان در 

نظاارتی   یها نویجی برای دولت در مقا  اعمال حاکمیت آن و در قالب نق  یظهور کارکردهااز 

، در ساایر  استریزی  و برنامه گذاری استیس یها و حمایتی از بخ  غیردولتی و تمرکز بر حوزه

 (ب) و (الاف )و بجاد   139ماده  (ب)و بجد  137ماده  (ب)و  (لفا)بجد  ازجملهمواد قانون برنامه، 

گیری قانون برنامه چهار   شود. الز  به ذکر است جهت میدیده  وضوح به 145و ماده  140ماده 

 7دولتی در مااده   یها و ساماندهی شرکت پذیری از نظریه مزبور، در قالب اصحح ساختارتأثیر با

احکاا  مزباور، مججار باه تغییار       می و تماا  اسات اهمیت  یز حائزذیل آن ن یها و بجدها و تبصره

ده اسات.  شاقتصادی، به کارکردی حاکمیتی و حمایتی  یها گری فهالیت کارکرد دولت از تصدی
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آورده است که طی آن تهامل دولات   را فراه شرایطی درمجموع لذا ابتجا و استجاد به این نظریه 

 به عبارتی، احیا و نوسازی دولت به وقوع پیوسته است.ده و شحاصل ها و بازار و نه تقابل آن

کاحن دولات در    یهاا  گیری ، جهت44قانون اجرای اصل  و 44کلی اصل  یها پیرو سیاست

داری و  بجگاه یوسو سمت، از ازپی   یب بایدگرایانه  تصدی یها حوزه ژهیو بهاقتصادی  یها بخ 

قاانون برناماه پاجج  نیاز،      د.شاو طوف ، هدایت و نظارت مهگذاری استیسگری به سمت  تصدی

و قانون اجرای آن، باه اصاحح سااختار اقتصاادی      44کلی اصل  یها ضمن هماهجگی با سیاست

گاری دولات و    بجدی، بر کاه  هر چاه بیشاتر تصادی    نظریه تقسی  بر هیتککشور پرداخته و با 

ایان حاوزه و    بار ، هدایت و نظاارت آن  گذاری استیسکارکردهایی چون  و ها بر نق تمرکز آن 

الزامات مربوط به هریک از بجدهای آن، اصرار ورزیده اسات.   و 44کلی اصل  یها تحقق سیاست

اداری  بساترهای حقاوقی و   و هاا  چاارچوب ، راساتای اهاداف   مکملی در عجوان بهلذا، این برنامه 

صلی و فرض ا یک پی  عجوان بهاین نظریه،  بر هیتکد و با شو میتلقی  44کلی اصل  یها سیاست

 اعماال تصادی دولات، در حاوزه     یساپار  بارون توجهی را باا   و نتایج قابل آثار چارچوب حقوقی،

 زده است. بازتهریف نق  دولت رق  

 یهاا  مقررات متهدد قانون مزبور، این تغییر نق  دولت و ظهور و باروز نقا    بررسی مواد و

 .شاود  مای بساجده   هاا آن ای از به ذکار پااره   جدید قابل مشاهده است که به دلیل تهدد این مواد،

اقتصادی با عجااوین   یها و حوزه ها بخ  در سایر جدید دولت، یها کارکرد هرچجد این وظایف و

، باا عجایات باه نظریاه     101مااده   (د)نموناه، بجاد    عجاوان  باه و جمحت مشابه تکرار شده است. 

حااکمیتی کاه    بجدی و لزو  انحصار و تحدید حدود دخالات و تمرکاز دولات بار اعماال      تقسی 

باا   ده و صارفاً شا نظا  باازار مجاع    ، دولت از هرگونه مداخله دراستمتضمن حفظ اقتدار دولت 

در گاذاری   و در مقا  اعمال حاکمیت، حق قیمت 44کلی اصل  یها رعایت قانون اجرای سیاست

ساخن،   ای و ضروری را دارد. به دیگر ، انحصاری، کاالهای اساسی، یارانه میخدمات عمو و کاالها

از این بجد، با توجه به تهریاف اعماال حاکمیات صاورت گرفتاه و دولات،        شده در مصادیق احصا

و در راساتای اجارای    102مداخله در خارج از این امور مجع گردیده است. طباق مااده    هرگونه

ساازی، توزیاع و    مین، ذخیاره أ، امور اجرایای تجظای  باازار اعا  از تا     44اصل کلی  یها سیاست

عباارات و   اسات. باا دقات در    واگذارشاده ... به بخ  غیردولتی  کاالها و خدمات و گذاری قیمت

قاانون برناماه    26ماده  ازجملهجمحت ماده مزبور و نیز با توجه به این مه  که در قوانین سابق، 

امور اجرایی را مهادل و مرادف امور تصدی قرار داده است، این امور به بخا    گذار قانونچهار ، 

وری را از  بهاره  و ایان قاانون، وظیفاه ارتقاا     79مقابل، وفق مااده   اند و در ی محول شدهغیردولت
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ایان   ترتیب باه تبیاین نقا  دولات در     مجموعه وظایف حاکمیتی دولت، به شمار آورده و بدین

 و راهبر را برای دولت ترسی  نموده است. گذار استیسریز،  زمیجه پرداخته و نق  برنامه

کاه نااظر باه بهباود فضاای       در فصال پاجج  )اقتصاادی(    80الای   69همچجین، وفق مواد 

بهباود   مجظاور  باه  118و  104مااده   (الف) و (د) هایو بجد 79همچجین مواد  و وکار است کسب

و ارتقای سه  بخ  تهاون و نیز توانمجدساازی بخا  غیردولتای، دولات باه       وکار کسبفضای 

ق  حمایتی دولت را به رسمیت شاجاخته  حمایتی و تشویقی مکلف شده و ن یها اعمال سیاست

، دولت مکلف به انجا  اقدامات قانونی الز  در راستای تجظی  تههادات  101و  81است. در مواد 

بارای   مای  وری شاده و ضامن ترسای  نقا  تجظی     و ارتقای بهره ارزی و نیز تجظی  مجاسب بازار

 (د)بجاد   موجاب  باه موده اسات.  ریزی را نیز به آن محول ن و برنامه گذاری استیسدولت، وظیفه 

قاانون اجارای    9دولات، وفاق فصال     مای کید بر نق  تجظیأبا ت 105ماده  (ب)و بجد  104ماده 

در جهت مجع انحصارات و تمرکز و ترویج رقابات، اتخااذ تادابیر الز      44کلی اصل  یها سیاست

و باا امتیااز    رفرمتهاا یغشکجی را در مواردی که کاالیی با شرای   حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت

 را در نظار  مای آن یتجظ نق  هدایتی و شود، در دستور کار قرار داده و میوارد کشور  توجه قابل

و در قالب تشکیل صجدوق توساهه ملای، دولات را مکلاف باه اماور        84گرفته است. طبق ماده 

ره کاه در زما   و گااز اقتصادی در حوزه نفت  یها مشی خ  و ها کججده سیاست تهیین راهبردی و

 داده است اند، قرار اعمال حاکمیت دولت شمارش شده

 یساز یخصوص مقررات مجموعه در دولت نقش تیشفاف عدم .1-3

 یها سیاست ژهیو به، سازی خصوصیجد یاو قوانین و مقررات ناظر بر فر ها بررسی اجمالی سیاست

ارتباط با تغییارات   رو قانون اجرای آن و نیز قوانین برنامه چهار  و پجج  توسهه د 44کلی اصل 

بجیادین و اساسی در نق  و کارکردهای دولت، برمبجای نظریه تفکیک اعمال دولات باه اعماال    

و مرجع صالش مساتقل   حدودوثغور، ها چارچوب بر آنکه عحوه شود. آشکار میحاکمیتی و تصدی 

نشاده  مشاخص تبیاین    دقیاق و  مزبور به نحاو  می ک از کارکردهای ترسیی و متمرکز برای هیچ

در تداخل و تزاح  با دیگر کارکردهای قاانونی   نوین دولت، بهضاً یها است، این کارکردها و نق 

برخی از نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و مججر به بروز ابهامات و نواقصای در عملکارد دولات و    

 دهای حاکمیتی و دولت شده است.نها مانأموازی و تو یها فهالیت

 گذاری سیاست متمرکز و مستقل مرجع فقدان و دولت گذار استیس نقش نییتب عدم .1-3-1

نظریه تقسی  تفکیک اعمال دولت در مجموعه قوانین و  برترین آثار و پیامدهای مستقی   از مه 

و  گاذاری  اسات یسمتولی اصلی  عجوان بهآفریجی جدید دولت،  ، نق سازی خصوصی یها سیاست

 اسات؛ اماا  و نظاا  اقتصاادی    ساازی  خصوصیکلی  یاه در پیشبرد اهداف و سیاست ریزی برنامه
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، بر تغییار  44کلی اصل  یها در سیاست گذار قانونکید أت باوجودتوجه آن است که  درخورنکته 

قاانون اجارای    42ماده  7)وفق بجد  گذاری استیسشدن شورای عالی  نق  دولت و حتی مکلف

ایت دولات و نیاز قاوانین    و هاد  گاذاری  اسات یس، باه تبیاین نقا     (44کلی اصل  یها سیاست

حقاوقی و اجرایای نقا      یهاا  قانون برنامه چهاار  و پاجج ، بایساته    ژهیو بهتوسهه،  یها برنامه

  ی، مشخص نیست مجظاور مقاجن از ترسا   گر سخنیددولت مغفول مانده است. به  گذار سیاست

 واقتصاادی و مفهاو  و محتاوای آن چیسات       یهاا  فهالیت برای دولت در گذاری استیسنق  

  چارا کاه در   اسات حدود اختیارات و حوزه عمل دولت در نق  مزبور به چه کیفیتی  نیهمچج

 گاذاری  اسات یسشود؛  میبه دو حوزه عا  و خا  مهطوف  گذاری استیسادبیات حقوق اساسی، 

، نااظر بار سیاسات    یطاورکل  باه انه قاوای حکاومتی و   گذار سیاستبه مهجای عا ، ناظر به اعمال 

باه مهجاای خاا  آن یااد      گذاری استیساما آنچه از مفهو  ؛ کلی است یها مشی عمومی و خ 

و  ذکرشاده در قاانون اساسای    هاآوری هستجد که مرجع و محتوای آن الزا  یها کجی ، سیاست می

کلای نظاا     یها روند که سیاست میمبتجی بر قانون اساسی به شمار  یها ، سیاستگرید عبارت به

قاانون   42توان باه قسامتی از مااده     مینمونه،  عجوان بهشود.  میبرجسته آن تلقی  یها از نمونه

 کاه دقت نظر در مجموعه قوانین مربوطه، حاکی از این امر اسات   (9)اشاره کرد. 44اجرای اصل 

مستقل و متمرکز بارای   حال نیدرعسازوکار و مرجع عالی، صالش و  یدرست ها بهک از آنی در هیچ

 25، در قانون برنامه پجج  توسهه، در بی  از مثال عجوان بهایفای این نق  مشخص نشده است. 

عباراتی نظیار دولات موظاف اسات یاا      با درصد از احکا ، اختیار به دولت داده است یا دولت را 

کادا    موارد، مشخص نیست که مجظور از دولت گونه نیا . دراست مکلف کرده ،دولت اجازه دارد

احکا  نیز، مشاخص نیسات کاه چاه دساتگاهی،       درصد 12مسئول یا دستگاه دولتی است. در 

کادا    بار عهاده  ، مهلو  نیست که پاساخگویی  جهیدر نتموظف یا مجاز به اجرای تکالیف است. 

درصد از احکا  قانون برنامه پجج ، دساتگاه اجرایای    27ترتیب، برای حدود  . بدیناستدستگاه 

( بارای آنکاه قاوانین مزباور     3: 1389 وبودجه، برنامهمطالهات  ، نامشخص است )دفتریطورکل به

نحاو   گردناد، بایاد باه    گذاری استیسو اجرای نق   گذاری استیسبتوانجد موجب یکپارچگی در 

این قوانین،  در که یدرحالد. شودقیق و مشخص یک دستگاه مسئول و پاسخگو و متمرکز مهین 

 مراجاع بهضااً  که خود این   یهستشاهد مراجع مختلف و متهددی که متولی این نق  هستجد، 

لحاظ نشاده   هاگونه ارتباط و هماهجگی بین آن با یکدیگر تداخل و تزاح  کارکردی داشته و هیچ

، حاکمیتی همچون رهبری یها و نهاد است. همچجین با عجایت به تکالیف و وظایف سایر مراجع

قی در نظا  حقاو  گذاری استیسنهادهای قانونی  عجوان بهمجمع تشخیص مصلحت نظا  و غیره، 

چااارچوب قااانونی ایاان نقاا  و حاادود و گسااتره عماال دولاات در ارتباااط بااا نقاا   (10)ایااران،
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رو شده است. درنتیجه، به علت فقدان نهاد و  روبه ای دهیعداین مراجع با ابهامات  گذاری استیس

مرجع مشخص و مستقل برای دولت در ایفای نق  مزبور و عد  تهیین محدوده و گستره عمال  

مجظاور   باه  گاذاری  اسات یسمیزان ارتباط و نحوه تهامال دولات باا ساایر مراجاع      دولت، نحوه و 

چگونگی اعمال این نقا    ، عمحًها از تداخل و حفظ استقحل عمل هر یک از دستگاه رییجلوگ

باه   ای از ابها  قرار گرفته اسات و حتای در ماواردی مججار     هاله و وظایف محوله قانونی آن، در

 شده است.ل وظایف مراجع مزبور تداخ

از نظار   بایدگیرد،  میدرهرحال، این نق  جدید دولت که در قلمرو اعمال حاکمیت آن قرار 

نظا  سیاسی و اجرایی هر کشور، توس  یک مرجع یا نهاد مشخصای ایفاا شاود. ایان در حاالی      

سیس و تشکیل یک مرجع عالی و أ، تسازی خصوصی یها از قوانین و برنامه یک چیهکه در  است

، محدودی یها اد پراکجده و در حوزهز درون بدنه دولت، مورد توجه قرار نگرفته و در مومستقل ا

 زدییا  ییطباطبااست ) شده بیجی   یپموازی و با امکان تداخل وظایف و تکالیف بهضاً نهادهایی 

، مرجااع عااالی و مسااتقل باارای ایفااای نقاا    یااک چیهاا( کااه 284 :1386-1387، و مااافی

تصادی و واگاذاری    تفکیک اعماال حاکمیات و   جهیدرنتخا ،  طور بهدولت که  گذاری استیس

وظایف شورای عاالی   موازات به، مثال عجوان بهاست.  نشده بیجی   یپاعمال تصدی صورت گرفته، 

، در تبیااین نقاا  44قااانون اجاارای اصال   42مجاادرج در مااده   44کلای اصاال   یهااا سیاسات 

اجرایی ساالنه )وفق  یها مشی و خ  ها هدایت دولت و همچجین تبیین سیاست و گذاری استیس

، در رابطه باا  44کلی اصل  یها قانون اجرای سیاست 13ماده  (الف)ماده مزبور(، بجد  7و  1بجد 

و اعمال وظاایف   گذاری استیسکلیه امور مربوط به  دارد: میدولتی مقرر  یها ساماندهی شرکت

و  هاا  یای و تصاویب دولات باه وزارتخاناه     و دارا یامور اقتصادحاکمیتی را بجا به پیشجهاد وزارت 

بجاد   کی، وفق جز باال، همگا  با تکالیف مراجع عحوه بهد. شو میرب  محول  سسات دولتی ذیؤم

در حوزه نفات   ها مشی و خ  ها قانون برنامه پجج  توسهه، راهبری، تهیین سیاست 84ماده  (ب)

ی ساپرده شاده اسات کاه ایان      نفتی به هیئت امجای صاجدوق توساهه ملا    یها و گاز و فرآورده

متاداخل و موجاد ابهاا  در اعماال نقا  مزباور        مقررات، مججر به وجود مراجع مختلف و بهضاً

بجدی  ترین آثار نظریه تقسی  دولت که از مه  گذاری استیسنق   که یدرحال. استتوس  دولت 

و درنتیجه تحول بجیادین کارکردهای دولت برای آن بازشجاسای شاده اسات، باه علات جایگااه       

کلای   یها سیاست ژهیو به سازی، خصوصی یها کردن اهداف و برنامه حیاتی و مغز متفکر عملیاتی

 ییکاارا د، بلکاه اهمیات و   شاو  میمحدود ن سازی خصوصیجد یابه مرحله آغاز فر ، صرفا44ًاصل 

 اقتصاادی و  نظاا   باه بخشای   هادایت و انتظاا    این نق  جدید دولات در  تر ر چه تما اصلی و ه

ضارورت   و پس از آن )خصوصاً ها غیردولتی در جریان واگذاری فهالیت بخ  دولتی و یها حوزه
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بارای حاوزه عمال بخا  غیردولتای کاه        ها و استراتژی ها نیز تدوین سیاست تهدیل و اصحح و

 گردد. میتصدی شده است( متجلی  ر اعمالدجایگزین دولت  پس نیازا

 یساز یخصوصی برا نظارت مستقل وی عال نهاد فقدان. 1-3-2

نوین دولت در نظا  اقتصادی در قالب نق  نظارتی از دیگر آثار مه  نظریه  جییآفر نق و  ظهور

ی اجارا  ترتیب که ضمن تکلیف نظارتی عا  خود بار  . بدیناستدولت  نهاد و تحوالت بجیادی در

 یهاا  فهالیات  یساپار  بارون و  ساازی  خصوصای جاد  یاو فر 44کلای اصال    یهاا  صحیش سیاسات 

نظا  اقتصادی و  یها سازوکار)اعمال تصدی( به نحو مشخص، مسئولیت نظارت بر  یواگذار قابل

محوریت   یدرحالاست. این تکلیف جدید دولت،  گرفته  برعهدهاقتصادی را  یها بجگاه یها فهالیت

ایان   یهاا  از چیساتی و ماهیات و چاارچوب   گذار  قانونو مراد  ایجکه مجظور حفبرخابد که ی می

هایچ نهااد و مرجاع مشاخص و      و نشاده تبیاین   یدرست بهمربوطه  نیاز قوان یک چیدر هنق ، 

برخای از   بلکاه در  ،این نق  برگزیده نشده اسات  گیرییو پمتمرکزی از بدنه دولت، جهت ایفا 

و شاوراهای   ها ، نهادها، هیئتها ، وزارتخانهسازی خصوصیوانین مواد متهدد و پراکجده مجموعه ق

بار ایجکاه هایچ انساجا ، همااهجگی و       عاحوه  ،اناد  مختلفی، متکفل اجارای وظیفاه مزباور شاده    

ساازوکار  و  ها شاخص ، وظایف و ابزارها،ها اختیارات و صححیت ؛وجود ندارد هایکپارچگی بین آن

 هاا  نیز مشخص نشده است. این امر، متضمن اتخاذ رویه مزبور یها صحیش اعمال نظارت دستگاه

از مواد  برخی دیگر . دراستمتداخل و موازی  نظارتی ناهماهجگ، متشتت و بهضاً یها و سیاست

اجماالی، در ایفاای ایان نقا       به مسئولیت دولت به نحو کلی و این قوانین، صرفاً یها و تبصره

باا چاه    چاه مرجهای و   قیا از طردولات   مشاخص نیسات  در چجین وضهیتی بسجده شده است. 

سایر قوانین و مقررات، عملکارد   موجب بهدیگر،  یاز سو کجد. میسازوکاری این نق  را اجرایی 

مجماع تشاخیص مصالحت نظاا ، مجلاس       ازجملاه و تکالیف نظارتی سایر نهادهای حااکمیتی  

جارای  نظاارتی مختلاف باا هادف حسان ا      یهاا  ه و دیگار دساتگاه  یئشورای اسحمی، قاوه قضاا  

پیگیری  که یدرحالحتی فراتر از دولت  و موازات به شود که مطرح می 44کلی اصل  یها سیاست

اساسای   یها و اجرای وظایف و تکالیف نظارتی مزبور هستجد. همین امر، موجد ابهامات و چال 

اجرای نق  نظارتی دولت و محدوده و گستره عمل آن و نیز نحوه ارتباط و حل تهارضاات و   در

 .است ها احتمالی بین این دستگاه های یکار یزموا

 و نقاش  تحاوالت  بار ی تصاد  و تیا حاکم اعماال  کیتفک هینظر آثار .2
 یخصوص بخش یها کارکرد

توساهه و افازای     باهادف  43و مفاد اصال   44به ذیل اصل با توجه  44کلی اصل  یها سیاست

لای از طریاق واگاذاری    غیردولتای در اقتصااد م   یهاا  مشارکت بخا   گذاری و مالکیت، سرمایه
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اساس نظریه تفکیک دولت، تادوین   دولتی( بر یها شرکت دولتی )خصوصاً یها و بجگاه ها فهالیت

گیری از کلیاات،   و بهره ها هدف اصلی و غایی از تدوین و تصویب این سیاست .ده استشو ابحغ 

ریتی دولات در  ماالی و مادی   بار مفاهی  نظریه تفکیک اعمال دولت، کاستن از چارچوب نظری و

شدن دولت و به  غیردولتی و جلوگیری از بزرگ یها اقتصادی و توسهه بخ  یها تصدی فهالیت

اقتصاادی و   یهاا  مهره اصلی فهالیت عجوان بهخصوصی و تهاونی  یها یک مهجی، پیشتازی بخ 

که  یاتوان آن را از مجموعه قوانیج می یدشوار بهامری که  ،بوده است ها توانمجدسازی این بخ 

عمل،  در تجها نه قتیدر حق د.کرند، مشاهده ا شدهتدوین  44ل ااص یاکل یها استابر اساس سی

رغا  آن   ، علای و چه در قانون برنامه پاجج   44 کلی اصل یها بلکه چه در قانون اجرای سیاست

ایان نظریاه، بارای بخا       با ابتجای بار  44کلی اصل  های استیدر سکارکرد و نقشی که مقجن 

و شاااید بتااوان گفاات کااه  کاارکردی نیسااتی  اساات، شاااهد چجااین  نظاار گرفتااهدر خصوصای  

تغییارات بجیاادین و اساسای کاه در      آن، خصوصااً  نتاایج حاصاله از   و بجدی مزبور و آثار تقسی 

 ماورد نظار در   و کاارکرد دولت ایجاد کرده است، مانع اصلی تحقق نقا    یها کارکردها و نق 

باه بررسای آثاار نظریاه      بخ این  خ  بوده است. لذا دربرای این ب 44کلی اصل  یها سیاست

 شود. میپرداخته  ها بجدی در عد  تحقق کارکرد مورد نظر این سیاست تقسی 

 یخصوص بخش کارکرد اصالح در یساز یخصوص مقررات نقش. 2-1

اماری   صاورت  باه  44کلی اصال   یها بحغیه سیاستبر اساس ا رانیدر ا سازی خصوصیسیاست 

اقتصااد و بار    یگر اصال یبااز  عجاوان  باه  یشده و با محوریت متمرکز بخ  غیردولت یده سازمان

 یهاا  و سیاسات  هاا  و سارآغاز برناماه   أاست. مجشا  آغاز شدهمشخص  یمبجای سازوکارهای قانون

، یهجی مواد موجود در فصل سو  اجرا قابل قوانین و مقررات شفاف و  صورت بهرا  سازی خصوصی

د کاه باا انگیازه ایجااد     کار ردیابی  آن 15ماده  خصوصاً 1379صوب قانون برنامه سو  توسهه م

انسانی کشاور   مجابع مادی و ییکاراهدف ارتقای  نهادی مجسج  برای واگذاری سها  دولتی و با

و اساتفاده از    میخصوصی و تهاونی، افزای  مشاارکت عماو   یها ، توسهه توانمجدی بخ ژهیو به

 قرار گرفت. مدیریت سال  اقداماتی در دستور کار

ایان قاانون،   پاانزده    فصول اول و از مواد، برخی 1383با آغاز برنامه چهار  توسهه مصوب 

ردولتی، باا اتکاا باه نظریاه     ادسازی بخا  غیا  او توانمجا  ساازی  خصوصیه اداو  برنامات باهدف

کاه بخا     ییهاا  حاکمیتی، انحصاری و ساایر بخا    یها تفکیک فهالیت صورت بهبجدی  تقسی 

دولتای و   یهاا  آن را نداشات و تهیاین تکلیاف شارکت     گاذاری در  ایلی به سارمایه خصوصی تم

د. شمصادیق اعمال تصدی دولت(، با جدیت پیگیری  عجوان بهبه بخ  غیردولتی، ) هاواگذاری آن

 زماان  ها  انجا  شد که  سازی خصوصی، اقدامات مه  و بجیادیجی برای ارتقای مفهو  بیترت نیبد
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باا نگرشای ناوین و     متماایز و   میبا مفهاو  سازی خصوصی، به 44ی اصل کل یها با ابحغ سیاست

ترتیب در چارچوب مهیارها و ضاواب    فراتر از واگذاری سها  واحدهای تولیدی توجه نمود. بدین

 عجاوان  باه تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی دولت، محوریت نق  و کارکرد بخا  خصوصای،   

 قارار  اصلی اقتصادی در دستور کار کجشگر به بازیگر واقتصادی و تبدیل آن  یها پیشران فهالیت

کلای اصال    یها با مححظه اهداف و بجدهای سیاست .(23 -25 :1386گرفت )حشمتی موالیی، 

 اسات مشاخص و مسال     مهیارهای نظریه تفکیک اعمال دولت، کامحً و غلبه آثار و ضواب  و 44

  و کارکرد بخا   داف مزبور و بازتهریف نقاه مجظور تحقق بهان، گذار سیاستریزان و  که برنامه

 یهاا  فهالیات  هیدر کلبه شکستن انحصارات و آزادسازی اقتصادی  ، دولت راسو کیغیردولتی از 

دولتای و تجلای آن ملاز  کردناد و از     جهت مشارکت و حضور گسترده بخ  غیردر  شده مطرح

در قانون اساسی  شده نییتهطرف دیگر، مجوز واگذاری هرگونه فهالیت که مشمول موارد خا  

% 20غیردولتای باه میازان حاداقل ساالیانه       می عماو  و تهااونی، خصوصای   یها نباشد، به بخ 

در  سازی خصوصی گذار استیس، اسجاد باالدستی و ترتیب نیا به .واگذار شد سال اول یها فهالیت

ای مادیریت،  بجدی و صححیت انحصاری این بخ  بر نظا  حقوقی ایران، بر مبجای نظریه تقسی 

گرفتجاد، جایگااه    می حوزه اعمال تصدی قرار و اعمالی که در ها گذاری فهالیت مالکیت و سرمایه

ویژه و اساسی را برای بخ  غیردولتی ترسی  کرده و شکل جدیادی از حضاور و فهالیات ایان     

 خود یها و فهالیت ها نق  همچجین، دولت مکلف به یک بازنگری جدی در بخ  را نوید دادند.

چاارچوب   در باوده و  44 اصل صدر هرگونه فهالیت جدیدی که خارج از از مکلف شد گردیده و

...  و می حفظ اقتدار دولت و نظ  و امجیات عماو   حسن اداره کشور ومجظور  به اعمال حاکمیتی و

الاف   د )بجاد شاو نادارد، مجاع    هاا گججد یا مواردی که بخ  خصوصی تماایلی باه انجاا  آن    مین

 (.44اصل کلی  یها سیاست

 ساازی  خصوصیسازی دولت،  ، با رویکرد کوچک44راهبردی اصل  یها سیاست ، دررو نیاز ا

اناداز   غیردولتی در رشد و شکوفایی کشور و رسیدن به اهداف سجد چشا   یها و مشارکت بخ 

 اقتصاادی )اعماال تصادی( نقا  مادیریتی،      یها مراودات و فهالیت ، تحش شده درساله ستیب

مقابل، برای اشتغال و حضور گسترده بخا  غیردولتای    دولت کمرنگ شود و درگذاری  سرمایه

 یهاا  بجابراین در بجد ب سیاست؛ مدت و بلجدمدت بجماید کوتاه یهاراهبردو  ریزی برنامهاقدا  به 

درصد تاا آخار برناماه     25به میزان  به افزای  سه  بخ  تهاون در اقتصاد کشور 44کلی اصل 

 یهاا  قانونی برای حضور در عرصه یها و ضرورت رفع موانع و محدودیت پجج  توسهه اشاره شده

 تاأثیر همچجین بار   و ها مالیاتی دولت از تهاونی اقتصادی و توانمجدسازی و حمایت جدی مالی و

کیاد  أ... ت ملی با هدف پوش  سه دهک اول جامهاه در راساتای فقرزدایای و    فراگیر یها تهاونی



 259      1396وشش  / بهار  شماره هشتادودو  / سال بیست

واگاذاری   لهیوسا  بهغیردولتی  یها مزبور نیز، بر توسهه بخ  یاه سیاست (ج)است. بجد  ورزیده

دولتی صحه گذاشته و بر تغییر نگرش و بازتهریف نق  دولات   یها اقتصادی و بجگاه یها فهالیت

، هادایت، نظاارت و باازتهریف    گاذاری  استیسدولتی به  یها از مالکیت و مدیریت مستقی  بجگاه

و  ییکاارا راستای افازای    مجدسازی بخ  خصوصی، درغیردولتی در قالب توان یها نق  بخ 

، باه بخا    44دولتای مشامول صادر اصال      یهاا  درصد از فهالیت 80پذیری و واگذاری  رقابت

غیردولتی و ممانهت از افزای  یاا تاداو     می عمو یها عا  و بجگاه  میسها یها خصوصی و تهاونی

نیاز، باه    (د)نموده اسات. در بجاد    مشمول واگذاری اقدا  یها شرکت دولت، در یها گری تصدی

وابساته باه دولات و     یهاا  و نحوه مصارف درآمدهای حاصل از فروش شرکت ها الزامات واگذاری

   حاکمیت دولت و پرهیز از انحصارات بخ  غیردولتی توجه جادی نماوده اسات   وچگونگی تدا

کلای اصال    یها توان سیاست میبجدی کلی  ک جمعی رو، در این از .(94 -95: 1387 فر، )محجت

 سااله  سات یباناداز   مجشور اداره اقتصاد کشور، برای دستیابی به اهداف سجد چش  عجوان بهرا  44

حح ارای اصا ارف باسرآغاز تحولی شگ گیری از نظریه تفکیک اعمال دولت، تلقی کرد که با بهره

رود. بادین   مای  شامار  ری جایگاه و نق  دولت و بخ  غیردولتی بهاور و بازنگاا  اداری کشانظ

با محادود و متمرکزکاردن دولات، در حیطاه      یبجد چارچوب نظریه تقسی  نحو که بر مبجا و در

کجاد و جلاوگیری از    مای این نظریه، آن را در عداد اعمال حااکمیتی تلقای    بر اساساعمالی که 

شاوند، متضامن    مای بجادی   که اعمال تصدی رده ییها فهالیت و ورود آن، در آن دسته از فهالیت

کجشاگر و باازیگر اصالی نظاا       عجاوان  باه سی  نق  و کارکرد جدیدی برای بخ  خصوصای  تر

اقتصاادی بار    یهاا  و بجگااه  هاا  اقتصادی و قرار دادن مدیریت، مالکیات و اماور اجرایای فهالیات    

 .استمحوریت اصلی این بخ  

 یساز یخصوص مقررات دری خصوص بخش کارکرد تحقق قیتوف عدم و ها چالش .2-2

، یاک فرصات و رویکارد    بجدی اعمال دولت برمبجای به نظریه تقسی ، 44کلی اصل  یها سیاست

تحقق رشاد و عادالت کشاور     مجظور بهغیردولتی در اقتصاد ملی  یها نوین را برای حضور بخ 

یک سجد مادر، مبجای عمل سایر قاوانین و   عجوان بهده است که باید با جامهیت کامل و کرفراه  

بار   هیتکبا  ها ترین هدف این سیاست نحو که مه  قرار گیرد. بدین سازی خصوصیمقررات ناظر بر 

نظریه تفکیک اعمال دولت، ایجاد تغییرات اساسی در کارکردهاا و نقا  بخا  خصوصای و در     

اما آنچه در حال حاضر از آثار و نتایج است؛ نظرگرفتن نقشی فهال و کلیدی برای آن در اقتصاد 

، عاد   شود میو نیز قانون برنامه پجج  مشاهده  ها رای این سیاستعملی این نظریه در قانون اج

 .است ها دستیابی و تحقق کارکرد مورد نظر برای این بخ 
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 یخصوص بخشی کارکرد تحول در 44 اصلی کل های استیسی اجرا قانون  یناکام. 2-2-1

اصال  کلای   یهاا  که در سیاست ییها که آن کارکردگواه آن است  44اصل بررسی قانون اجرای 

از رهگاذر نظریاه تفکیاک     تجهاا  نه ،الف، ب و ج( برای بخ  غیردولتی مدنظر بوده یها بجد) 44

بلکه این نظریه با تغییر و تحوالتی کاه در نقا  و کارکردهاای     حاصل نشده است اعمال دولت

 چراکهمانع از تحقق نق  و کارکرد مزبور برای این بخ  شده است؛ ساخته، طبهاً دولت فراه  

باب اعماال حاکمیات و تصادی و     در یمفهوماین نظریه با توجه به عد  ترسی  دقیق مرزبجدی 

تهاریف گوناگون و متضاد در قاوانین متهادد و اباراز ضاواب  و مهیارهاای       وجود ابهامات و بهضاً

 برانگیز درخصو  تفکیک ایان دودساته از اعماال، خصوصااً     گوناگون و مورد مجاقشه و اختحف

نتوانسته جایگاه  (11)،برنامه چهار  در قانونپرتکلف و نامتهارف اعمال تصدی دولت  بجدی تقسی 

تبیین کجد. لاذا   در نظا  اقتصادی مشخص و یدرست بهو کارکرد مورد انتظار بخ  خصوصی را 

ابهامات متهددی را در این خصو  به وجود آورده است و از ساوی دیگار، باا تحدیاد و تمرکاز      

مالکیات، مادیریت و اجارای اعماال تصادی و انتازاع اماور         یا حاوزه صرف بخ  خصوصی در 

( و واگذاری آن به دولت، مججر به ریزی برنامهو  گذاری استیس ازجمله) ها حاکمیتی این فهالیت

و نق  این بخ  در امور حااکمیتی مزباور و در نتیجاه باروز ابهاماات و       تأثیرعد  مشارکت و 

، جهت ایفای صحیش و کامل کارکرد جدید خود خصوصیبرای بخ   ییها نواقص و ضهفایجاد 

قاانون   3تکاالیف ساجگین مااده     رغا   بهایجکه  شده است. نواقص مواد قانونی مربوطه عبارتجد از

آن، بارای باه صافر رسااندن حضاور       4 و 3 هاای  و تبصاره  44اصال  کلای   یها اجرای سیاست

، کانال بزرگای را  آن 3ماده  3ه )اعمال تصدی(، تبصرگروه یک  یها دولتی در فهالیت یها بخ 

بیجای کارده اسات.     اقتصاادی پای    یهاا  فهالیات  گونه نیابرای ورود پر قدرت بخ  دولتی در 

ای دولتی مانجد سازمان گساترش، مجااز هساتجد تاا      توسهه یها ، سازمانها این تبصره موجب به

و پیشارفته  ناوین   یهاا  افتاه یاا در زمیجاه فجااوری    ی درصد در مجااطق کمتار توساهه    49سقف 

ناوین و   یهاا  ، این تبصاره تهریفای از فجااوری   عحوه بهجدیدی صورت دهجد.  یها گذاری سرمایه

اقتصادی را شامل شاود   یها تواند طیف وسیهی از فهالیت میصجایع پرخطر ارائه نداده است. لذا 

 ایان قاانون: تاداو  مالکیات،     3بجاد الاف مااده     1همچجین طبق تبصاره   ،(5: 1387)پاکدامن، 

 یانقضاا  ایان قاانون، بهاد از    2مربوط به گروه یک ماده  یها مشارکت و مدیریت دولت در بجگاه

تصاویب   پیشاجهاد دولات و   موارد ضروری تجها با قانون برنامه چهار  توسهه یا شروع فهالیت در

جاین ایان نظریاه باا انفکااک اماور       چاست. هم و برای مدت مهین مجاز می مجلس شورای اسح

اقتصاادی از اماور اجرایای آن،     یها ...( فهالیت ، هدایت وریزی برنامهگذاری،  استحاکمیتی )سی

 ربخ یتاأث نقا  و   در اختیار دولت قرار داده و عماحً  مسئولیت و صححیت این امور را انحصاراً
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ایان قاانون،    91نمونه، هر چجاد مااده    عجوان بهخصو  را نادیده گرفته است.  نیدر اغیردولتی 

 یهاا  فهالیات  پاذیری بخا  غیردولتای در    انونی را بارای مشاارکت و مسائولیت   قا  یها ظرفیت

واجاد اختیاارات و امتیاازات جدیادی بارای حضاور و        عماحً  ؛ اماا است نظر گرفتهاقتصادی در 

 یهاا  ریازی فهالیات   برناماه و  گذاری استیسگذاری برجسته این بخ  در روند تأثیرمشارکت و 

را بارای   می ، تکالیفی اختیاری و نه الزاالف و ب صرفاً یها . توضیش آنکه، بجدستیاقتصادی آن ن

 گیر در دولت در نظر گرفته اسات   یو سایر نهادهای تصم می مجلس شورای اسح یها کمیسیون

ایان مااده    (ب)تواند مورد غفلت و مسامحه این نهادها قرار گیرد. در ادامه بجاد   می یراحت بهکه 

بازرگانی و صجایع و مهادن ایران  اتاقس یا نمایجده یئت رمقرر گردیده: دولت موظف است عضوی

اسات، ایان    ذکار  انیشاا »رسمیت بخشد ... ...تصمی  گیر اقتصادی را  یها تهاون در شورا اتاقو 

و مشاخص نیسات در صاورت اساتجکاف دولات از       اسات بر آنکه فاقد ضمانت اجرا  مقرره، عحوه

لزا  آن وجود دارد، از جهات دیگار نیاز دارای    جهت ا ی درسازوکارتکلیف مزبور، چه ضمانت و 

گیری اقتصاادی   دولت همان تصمی  گذاری استیسکه آیا نق   استاین اشکال و ابها  اساسی 

گیار   تصمی  یها از کانال شورای خود را صرفاً گذاری استیسنق   است  یا ایجکه آیا دولت الزاماً

مفاهی  واژگاان مزباور باه نظار     به با توجه  نخستکه باید گفت پاسخ  در د کج میاقتصادی ایفا 

اقتصااادی باشااد و  گیااری  یتصااماقتصااادی، مهااادل و ماارادف   گااذاری اسااتیسرسااد  مااین

نقشه عمل آن محساوب   مثابه به گیری و ای فرادستی و عالی برای تصمی  ، مرحلهگذاری استیس

و در تهقیاب و   شاده  نیای ته یها گیر بر اساس سیاست صورت که نهادهای تصمی  شود. بدین می

طاور کاه در    ، هماان نمایجد. ثانیاً میمبادرت به اتخاذ تصمی  و عمل  هاتحقق اهداف مورد نظر آن

ایان قاوانین، فاقاد یاک مرجاع عاالی و مساتقل         بررسی قوانین مربوطه مشخص گردید، ماا در 

ز و نیا  هاا  ، وزارتخاناه هاا  مختلاف، مراجاع، نهااد    یهاا  در مواد و تبصره هستی  و گذاری استیس

تماا  و کماال    صاورت  بهو  باشجد. لذا دولت الزاماً میشوراهای متهددی متولی ایفای نق  مزبور 

 یها دهد. همچجین، در این قانون سه  بخ  میگیر انجا  ن این نق  را توس  شوراهای تصمی 

و شیوه نظارت و کجترل بهد از واگاذاری   ها از این واگذاری ردولتییغ یعموم تهاونی، خصوصی و

 ده است.شتهیین ن ها مجاسب برای ضمانت حسن انجا  این سیاست یها نیز شاخص و

 اقتصاد دری خصوص بخش نقش گسترش در توسعه پنجم برنامه قانون ی ناکام. 2-2-2

و باه   44اصل کلی  یها در راستای سیاست ییها در قانون برنامه پجج  توسهه، احکا  و سیاست

جایگااه بخا  غیردولتای     ارتقا و توانمجدسازی نق  و با هدفگیری از نظریه مزبور  دنبال بهره

رساد،   هماه باه نظار مای     نیا شده است. با ا بیجی  یپکشور  وکار کسببهبود فضای  تحت عجوان

اصال  کلی  یها در عمل نتوانسته به کارکردهای مورد نظر سیاست نظریه مزبور در این قانون نیز
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کلای   یهاا  سی را در تحقق اهداف مورد نظر سیاستنتایج مهکو و جامه عمل بپوشاند و آثار 44

 .است زده  رق برای بخ  خصوصی  44اصل 

و مرجاع مساتقل و    نهااد  کیا مححظه این قانون، بیانگر آن است که دولت به دلیل فقادان  

اعمال این نق  از رهگذر مراجع متهادد و پراکجاده و بادون     ریز و و برنامه گذار استیسمشخص 

درصادد   . افزون بار آن دولات  است زده رق  را برای بخ  خصوصی  یا یدهانسجا ، مشکحت عد

 اجرایی( و البتاه  ییها نامه آیینو  ها است با اقدامات سیاستی و اجرایی )از طریق تدوین بخشجامه

باه اجارای آن و نیاز اتخااذ      هاا  الزا  دستگاه قیاز طرحضور بخ  غیردولتی و  بدون مشورت و

دولات و تغییارات ناگهاانی در     یها ثباتی در سیاست ود مججر به بیچجدگانه )که خ یها سیاست

دولتی و تور  و گستردگی قوانین و مقررات دولتی و شفافیت پایین ایان   یها نامه قوانین و آیین

وکاار و جایگااه بخا      فضاای کساب  شاده اسات(،    هاا باودن آن  ر برداریتفسقوانین و مقررات و 

کاه ذیال بخا  بهباود فضاای       ییها مثال، احکا  و سیاست عجوان بهدولتی را بهبود بخشد. غیر

وکاار   ه بهباود محای  کساب   از فصل اقتصادی این قانون آمده است، کمک چجدانی ب وکار کسب

(، تشاکیل  79وری )مااده   بر آن، اقداماتی نظیر تدوین برنامه جاامع بهاره   د. عحوهنمای کشور نمی

 ادهای و غیرفجای بارای واردات )ما    غیرتهرفاه ممجوع بودن موانع  ،(84صجدوق توسهه ملی )ماده 

الازا  ساازمان باورس و اوراق بهاادار باه       ،(104مااده  صاادراتی )  یهاا  حمایت از تشکل ،(103

، برای ارتقا و توانمجدساازی بخا    هاو جز ایج ،(99 اده)م سازی اطحعات بازار اوراق بهادار شفاف

در  ساازی  خصوصای  یهاا  و سیاسات ، حرکت قوانین درواقعخصوصی )غیردولتی( کافی نیست. 

چارچوب نظریه تقسی  اعمال دولت، مججار باه حضاور پرقادرت دولات در اقادامات اجرایای و        

 آفریجای در  سیاستی و نق  انفهالی بخ  خصوصی و عد  توان و اختیار آن در دخالات و نقا   

نیز همانجاد   این قانون خود شده است. بر این اساس، در یها فهالیت ریزی برنامهامور سیاستی و 

و  هاا  ناماه  بیجای و تادوین آیاین    کوش  شده باا پای    44اصل کلی  یها قانون اجرای سیاست

اجرایی و تجظی  دولتی اقتصاد و نیز تهیاین تکلیاف بارای بخا  خصوصای و در       یها بخشجامه

و جایگااه فهااالن بخا      وکاار  کساب خواهد( فضاای   میگونه که دولت  کجترل درآوردن آن )آن

در کجاار ابهاماات گساترده     کاه  نیامضاف بر  .(102 :1389)خضری،  بهبود بخشد غیردولتی را

و نیاز نامشاخص    ر قوایساتداخل وظایف دولت با  ن آن، بهضاًییعد  تب جدید دولت و یها نق 

 گاذاری  اسات یس و ریازی  برناماه کشور، هیچ مرجع و نهاد مساتقل    میبودن محدوده بخ  عمو

بار عاد  تحارک و رکاود ایان       ازپی   یباین خود  ود ندارد وبرای ایفای نق  مزبور دولت وج

 زند. میبخ  دامن 
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جایگااه و   ازنظار بجادی اعماال دولات،     اساسی نظریاه تقسای    یها همچجین، یکی از آسیب

اماور   فاای یدر اآن بر محوریت و ابتکاار عمال دولات     ازحد  یبکید أکارکرد بخ  غیردولتی، ت

؛ ایان  اسات و عد  تبیین صحیش و روشن این نق   ریزی هبرنامو  گذاری استیسحاکمیتی نظیر 

، ساازی  خصوصای  یهاا  ترین اهداف تدوین و اجرای قاوانین و سیاسات   در حالی است که از مه 

 یدساتکار ، جاه یدرنتو  ها شدن قیمت حضور گسترده دولت در اقتصاد بوده است که به مخدوش

، هاااات و شاافافیت پااایین آنگسااترش بوروکراساای، تهاادد قااوانین و مقاارر ،توساا  دولاات هاااآن

 ... اقتصاادی و  یهاا  تیا اقتصادی و تهدد مراحل مختلف اخذ مجاوز بارای فهال   یها گذاری قانون

چجادان روشان   دولت در این حوزه  گذاری استیسانجامیده است. از سوی دیگر، مجظور از نق  

 یهاا  ور و فهالیات که در مورد اما  آنبه مهجای عا   ریزی برنامهو  گذاری استیستوان  مین ست.ین

از این بخ  مجفاک   حاکمیتی و تجاری بخ  غیردولتی، امری الز  و متداول است را کامحًغیر

بخا    یهاا  توان امری جدای از مجموعه فهالیت میبه این مهجا را ن گذاری استیس چراکه .نمود

و برای آن اعمال تصدی اشتغال دارند، تلقی  اقتصادی یا اصطححاً تجاری و خصوصی که به امور

مفهو  عاا  آن   در گذاری استیس، گرید عبارت بهماهیتی نظیر اعمال حاکمیتی دولت تصور کرد. 

و  79ماواد   رساد. در  مای  به نظار  از آنلذا غیرقابل انفکاک بوده،  الزمه هر نوع فهالیت اقتصادی

دولت در  وری وجود دارد و وری، نوعی نگرش متمرکز دولتی به ارتقای بهره ، ذیل بخ  بهره80

ایاران و در چاارچوب    وری بهاره سازمان ملی  ازجملهدولتی  یها پی آن است تا با ایجاد سازمان

بار   مبادرت ورزد. افزون وری بهرهکردن فضای اقتصاد و افزای   اداری، به رقابتی یها دستورالهمل

یجی، کااه   از فصل اقتصادی، در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توساهه کاارآفر   80آن، در ماده 

ای و توسهه مشاغل نو دولت ملز  به اقداماتی شده اسات کاه باه حضاور      مجطقه یها عد  تهادل

همچاون،   ییهاا  انجامد. سیاسات  میبیشتر اقتصادی  یها گذاری تر آن در اقتصاد و قانون گسترده

 هاا کوچک و متوس  و کمک به بلاوغ و تبادیل آن   یها رفع مشکحت و موانع رشد و توسهه بجگاه

فرهجگی و مشااغل از راه   وکار کسب(، گسترش 80 ادهپذیر )بجد ب م بزرگ و رقابت یها به بجگاه

در مجاطق با نرخ بیکااری بااالتر از    ژهیو بهبخ  خصوصی و تهاونی،  یزا اشتغال یها دور و طرح

 یهاا  (، حمایات ماالی و حقاوقی و تجظای  سیاسات     80 ادهنرخ بیکاری متوس  کشور )بجد ج م

غیر متشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشاکل )بجاد د    یها جهت تبدیل فهالیت تشویقی در

، وکاار  کساب  یها توسهه و گسترش آموزش مجظور به ردولتییغ(، حمایت مالی از بخ  80 ادهم

، ذیال  101اناد. در مااده    از این جمله ها نیاکاربردی و جز  -ای و عملی کارآفریجی، فجی و حرفه

تجظی  مجاسب بازار، افازای  ساطش رقابات،     مجظور بهاقتصادی نیز، دولت  عجوان تجارت از فصل

کار قرار داده کاه باه حضاور     در دستورشبکه توزیع کاال و خدمات، اقداماتی را  وری بهرهارتقای 
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ایان مااده باه     (الاف )انجامد. بجاد   میاقتصادی بیشتر  یها گذاری بیشتر دولت در اقتصاد و قانون

به ناامجی و تضاهیف بیشاتر جایگااه و     دهد که یمضابطه و گسترده  یارات بیوزارت بازرگانی اخت

 انجامد. میکارکرد این بخ  در اقتصاد 

سااالری و مداخلاه بیشاتر و     بخ  صاجهت و مهادن نیاز، دولات     ناظر به 153تا  150مواد 

، باه تاداخل   151نمایاد. مااده    مای آشکار و نهان دولت در اقتصااد را تحریاک    یها گری تصدی

، کااه  شافافیت و تحریاک    دخالات بیشاتر دولات در اماور باانکی      مالی، پولی و یها سیاست

در اساسجامه و مقاررات   یدستکار، به دولت اختیار 152انجامد. ماده  میجویانه  رانت یها فهالیت

سااماندهی   نحاوه تشاکیل و   ناماه و  ، اختیاار تهیاین آیاین   153دهاد و مااده    مای را  هاا  سازمان

زمیجاه   154سپارد. در مااده   میلتی فهال در بخ  صجهت و مهدن را به دولت غیردو یها تشکل

اختیاارات    می. درواقاع، چجاین احکاا   شاود  مای را فراه   ها و بجگاه ها مداخله دولت در امور بانک

 ساازوکار  یکاار  دسات ضابطه برای دولت برای دخالت در اقتصااد و   بی بسا چه بیشتر اقتصادی و

، فقادان  شاده  یبررسمقررات  آورد. در قانون برنامه پجج  نیز، همانجد سایر یمنظا  بازار را فراه  

، اقادامات و  جاه یدر نتمحساوس اسات.    کاامحً  گاذار  استیسعالی و مستقل مدیریت و  نهاد کی

 یهاا  مشای  دولت از شافافیت و انساجا  و ثباات الز  برخاوردار نیسات و در خا        یها سیاست

مشاخص نیسات    یدرسات  بهراوانی وجود دارد. در این قانون، چجدگانه اقتصادی دولت، ابهامات ف

گذاری را سامان خواهاد   برنامه، چه مقدار مجابع، امتیازات و سرمایه یها گذاری دولت برای هدف

چاه مرجاع و نهاادی مسائول ارائاه تصاویر        مین خواهد کرد و اصحًأرا از چه محلی ت هاداد و آن

 .(11 :1389)قاسمی،  است ونی و آتی کشورگذاری در وضهیت کج هدف روشن و شفاف و

کاه نقا     قانون برنامه پجج  وجود دارد ازجمله این قوانین و سوی دیگر، نقص عمده در از

 اجرایی آن در یها شاخص است و رنشدهیتفس حمایتی دولت تبیین و ، هدایتی وگذاری استیس

فاقاد یاک   انون ماورد بحاث   قا ، جاه یدرنت باشجد. میغیرشفاف  و یکل نظر گرفته نشده یا مبه ،

ذیل عجوان اشتغال  80ماده  ، درمثال عجوان بهاستراتژی جامع، هدفمجد، مجسج  و کارآمد است. 

توسهه  ای و توسهه کارآفریجی، کاه  عد  تهادل مجطقه دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار و

حظه این اقادامات، مشاخص   قرار داده است. از مح دستور کار مشاغل نو، اقدامات مختلفی را در

کوچاک و   یهاا  ، دولت چگونه مشکحت و موانع رشد و توساهه بجگااه  مثال عجوان بهشود که  مین

پاذیر کماک    بزرگ و رقابات  یها به بجگاه هاآن شدن لیتبدسازد و به بلوغ و  میمتوس  را مرتفع 

قتصاادی بخا    ا یها مالی و تشویقی دولت از بجگاه یها کجد. همچجین روشن نیست حمایت می

واجد شرای  این حمایات خواهجاد باود و کا       ییها گیرد. چه بجگاه میغیردولتی چگونه صورت 

حدود اقدامات دولات مشاخص    80 در مادهچگونه است. همچجین  ها و تشویق ها وکیف حمایت
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ای را کااه    ، مهلو  نیست دولت به چاه میازان عاد  تهاادل مجطقاه     مثال عجوان بهنشده است. 

 دولت چقدر خواهد بود. یها ا میزان حمایتدهد ی می

 فرجام

و مقاررات   هاا  چارچوب، مفاهی  و اصول نظری این نظریاه، در تادوین سیاسات    اتکا بر و استجاد

توجه  و غیرمستقی  قابل  یآثار مستقمتضمن  گذاری مبجای غالب قانون عجوان به، سازی خصوصی

و اصاححات سااختاری    که ینحو به. استحوزه نق  و کارکردهای بخ  دولتی و غیردولتی  در

سااختار   جهات تجدیاد   غیردولتای در  دولتی و یها کدا  از بخ  قانونی هر -حقوقی یکارکرد

 توساهه  یهاا  قوانین برنامه در ،ها این بخ  کدا  از قلمرو فهالیت هر ضواب  و نییو تهاقتصادی 

قاانون اجارای    و 44اصال  لای  ک یها پجج  توسهه(، سیاست چهار  و های قانون برنامه )خصوصاً

به مبجای این نظریه صورت گرفته است. استجاد  ، برسازی یبر خصوصعجوان مقررات ناظر  باآن، 

رویکرد جهانی تهامل دولات و باازار در نظاا  حقاوق اقتصااد       کردن اتییعمل مجظور بهاین نظریه 

 ، نظیاارو وظااایف نهااادی و تکمیلاای جدیاادی باارای دولاات هااا داخلاای، متضاامن ظهااور نقاا 

 .است گذار مقررات کججده و تجظی  گر، ناظر، هدایت ریز، ، برنامهگذار استیس

حوزه نق  و عمل دولت شاده اسات و    به پیدای  ابهاماتی در این نظریه، مججر رییکارگ به

گساترده دولات    یهاا  دخالات  برخی از مواد این قوانین در بطن خود، میل به بازگشت حضور و

خورد. این ابهامات و نواقص  میاجرای این نظریه به چش   ابهاماتی در و اه عد  شفافیت داشته و

 عد  کارکرد صحیش دولت با سرایت به کارکرد بخ  خصوصی، مانع تحقق اهداف مورد نظر و و

اجرایای مقاررات دساتوری دولات را      و صرفاًده است و نقشی مجفهل شجایگاه اصلی این بخ  

ورود بخا    خود ممجوعیت بزرگی بارای ارتقاا، توانمجادی و    . ایناست زده  رق برای این بخ  

 ایجاد کرده است. یاقتصاد یها فهالیت خصوصی در

با اختیاار   ری از نظریه تفکیک ویگ برنامه چهار  توسهه، با بهره و 44اصل کلی  یها سیاست

 و کاردن فهالیات   ضابطه استفاده دولت از امتیازات و قدرت عمومی تحش نماوده تاا باا محادود    

گرایانه، بخ  خصوصای   تصدی یها ورود آن فهالیت دولت در اعمال حاکمیتی و پرهیز از حضور

از  آماده  عمال  باه نتاایج بررسای    قرار دهجد؛ اماو تهاونی را بازیگر اصلی و پیشران نظا  اقتصادی 

و قاانون برناماه پاجج ،     44اصل قانون اجرای  ژهیو به ،کلی یها مجموعه قوانین اجرایی سیاست

قوانین در جهت حضور فهاال   نیدر اابهاد مختلفی که  و ها ظرفیت باوجودحاکی از آن است که 

 یها سیاست غیردولتی وجود دارد، آن کارکرد و نق  مورد انتظار بخ  خصوصی در یها بخ 

و توانمجدساازی   در توساهه ایان قاوانین    و قانون برناماه چهاار  محقاق نشاده و     44اصل کلی 

بجاابراین،  ؛ اناد  اقتصادی و تحقق اهداف مورد نظر ناکا  بوده یها در فهالیت ردولتییغ یها بخ 



 یساز یدولت بر خصوص یو تصد یتاعمال حاکم یکتفک هینظر ریتأث 266

عمل واجد آثار مثبتی در جهت تحرک و حضور فهال و گساترده بخا     بجدی، در نظریه تقسی 

دادن  نبوده است و با تغییار  44اصل کلی  یها به جایگاه مورد نظر سیاست دنیدر رسخصوصی 

فراگیر باه آن در قالاب اعماال حااکمیتی و      یها گسترده و نق نق  دولت و اعطای اختیارات 

و حدود و دامجه عمل دولت و نیاز عاد  اجاازه باه بخا        هاعد  تبیین و توضیش آن حال نیدرع

، تار  مها  همه  اقتصادی و... از گذاری استیسگذاری،  قانون یها غیردولتی در مشارکت در عرصه

 یهاا  ثبااتی در سیاسات   نظارتی )که مججر باه بای   و مدیریتی و گذار استیسفقدان مرجع عالی 

 یهاا  و دخالات  یکار دستدولت و وضع قوانین و مقررات متهدد، پیچیده و دائ  در حال تغییر، 

کاردن   شده اسات(، محصاور   ...، تشریفات مختلف اداری وها گسترده دولت در قیمت دستوری و

اجراکججاده تاا  دساتورات و     نقشی مجفهال و  اجرایی صرف و در یها فهالیت بخ  خصوصی در

بجدی پرتکلف قانون برنامه چهار  از اعمال تصادی فضاایی پرمخااطره و     تقسی  مقررات دولت و

دشواری را برای فهاالن اقتصادی ایجاد کرده است و مانع از تحقق اهداف و کاارکرد ماورد نظار    

و تحاوالت کاارکردی   این بخ ، شده است لذا این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسای  

کلای باا در انحصاار درآوردن     یهاا  برای دولت، در عمل و در قوانین اجرایی سیاسات  توجه قابل

گذاری و مدیریت کحن اقتصاد در قالب اعماال حااکمیتی بارای     ، قانونگذاری استیس یها نق 

ق دولت و عد  اجازه ورود یا مشارکت بخ  خصوصی در این حوزه، مانع بزرگی در جهات تحقا  

شده است. امری کاه   44اصل کلی  یها اهداف و کارکردهای مورد نظر این بخ  طبق سیاست

قاانون برناماه ششا  توساهه اقتصاادی،       الز  است در تادوین قاوانین اجرایای آیجاده خصوصااً     

 ریزان قرار گیرد. گذاران و برنامه نظر قانون مطمش

 :ها نوشت یپ

بارای توجیاه    در کشاور فرانساه تکاوین یافتاه، اصاوالً      می قادرت عماو   مبجای نظریاه  ( این نظریه که در ابتدا بر1)

 و 789–791 :1319)پورهماایون،   اسات  شاده   مطرحمسئولیت مدنی دولت و تفکیک مراجع قضایی و اداری 

خصاو    این نظریه در نظا  حقوقی ایران نیز، در ابتدا در حاوزه حقاوق اداری و در   .(846-852 و 818 -820

کجاد و تفکیاک مراجاع قضاایی و      مای اساتفاده ن  می دنی دولت در اعمالی که از قدرت عماو توجیه مسئولیت م

(. 27 :1374)رنجباری،   دعاوی افراد علیه دولت به کار گرفته شاد  تهیین صححیت این مراجع در رسیدگی به

ا  باا ضاواب  و مهیارهاای متجاوع و مختلاف در حاوزه حقاوق اقتصاادی و اداری، در مقا          جیتادر  بهپس از آن 

 تیا درنهانظاا  اداری و   گوناگون مالی، اساتخدامی، اصاحح سااختار    یها در حوزه ریزی برنامهو  گذاری استیس

 کاردن رویکارد جهاانی تهامال و نقا  مکمال دولات و باازار در اقتصااد ایاران، در           عملیاتی و اجرایی باهدف

ساختاری در اقتصاد ایاران را   و امکان یک جه  قرارگرفتهمحک عمل  سازی خصوصی یها و برنامه ها سیاست

عجاوان   باه  44اصل کلی  یها برخی از مقامات و کارشجاسان اقتصادی، از سیاست که یطور بهفراه  نموده است. 

کججد که بررسی چیستی، مبانی سیاسای و تااریخی تکاوین     میشخ  زدن اقتصاد ایران یا انقحب اقتصادی یاد 

گیاری   ک کح  امکان یا امتجاع بهرهی در ای متهدد و چارچوب نظری ونظریه و مبانی، مفاهی ، ضواب  و مهیاره
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گذاری در نظا  حقوقی ایران، خود نیازمجد پژوهشی مستقل و جاامع بار پایاه     نظریه غالب قانون عجوان بهاز آن 

ای دات تئوریاک و حقاوقی کاربردها   یؤمل بر مأاین مقاله با ت و استشجاسانه نظریه مزبور  واکاوی و نقد شجاخت

 .است باالای تحقیق در جستجوی پرس  مه   مفروض پایه بر اساساین نظریه و 

 موظاف اسات   و ندارد را 44اصل  صدر موارد خارج از جدید دولت حق فهالیت اقتصادی دارد: می مقرر این بجد (2)

 44اصال   کاه مشامول عجااوین صادر     آن( را بارداری از  بهاره  قبلی و یها )شامل تداو  فهالیت هرگونه فهالیت

 هاای تهااونی و   باه بخا    % کاه  فهالیات( 20)سالیانه حداقل  ساله چهار  تا پایان برنامه پجج حداکثر نباشد،

شاروع   تاداو  و  اداره کشاور،  در حسان توجه به مسائولیت نظاا     با .واگذار کجدغیردولتی  می عمو خصوصی و

تصاویب مجلاس    و وزیاران  ئات یه شجهادبه پی بجا توس  دولت، 44اصل  عجاوین صدر خارج از فهالیت ضروری

 برای مدت مهین مجاز است.

قانون برنامه چهار  توسهه، از امور دیگری، تحت عجوان امور زیربجاایی )بجاد ج    135قابل توضیش است، در ماده ( 3)

 حمایات و  وظاایف زیربجاایی دولات باا مادیریت،      دارد: می(، سخن به میان آمده است. این بجد مقرر 135ماده 

تکلیف قیاد شاده در    ،هرچجد دولتی، توس  بخ  غیردولتی انجا  خواهد شد. یها شرکت و ها رت دستگاهنظا

مشاخص نیسات کاه مادیریت و نظاارت       زیربجاایی دارای ابهاا  اسات و دقیقااً     اماور  در خصاو  ماده مزبور، 

 1طباق بجاد    است.به چه مهج دولتی بر انجا  وظایف زیربجایی دولت، توس  بخ  غیردولتی، دقیقاً یها شرکت

و  ریازی  برنامه ،گذاری استیس قانون برنامه چهار  توسهه، امور حاکمیتی عبارتجد از: 135از قسمت )الف( ماده 

 رسد کاه اوالً  میالذکر، به نظر فوق 1و با توجه، به مفاد بجد  اقتصادی، اجتماعی و فرهجگی یها نظارت در بخ 

بجایی توس  بخ  غیردولتی هماان چیازی اسات کاه در      امور زیردولتی بر انجا   یها مجظور از نظارت شرکت

طور که از تهریف قاانونی آن مشاخص    ، این امور هماناست. ثانیاً ادشدهیامور حاکمیتی از آن  عجوان بهاین بجد، 

بار آن، طباق    باشجد. افازون  می شده پرداختهامور حاکمیتی که در فصل گذشته به آن  یها است، واجد خصیصه

قاانون برناماه چهاار      135د مااده   و الاف  یهاا  قانونی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی مذکور در بجاد تهاریف 

اقتصاادی   یهاا  اماور تصادی دولات، تجهاا تصادی      شده  یتقس یها میان گروه از رسد می به نظر توسهه، ظاهراً

دولات   و ین افاراد قانون تهیین مرجع رسایدگی باه دعااوی با     ماده واحده 1با تهریف مذکور در تبصره  دولت،

 طبق ایان مااده واحاده و    کهمشابهت داشته و مهادل اعمال تصدی دولت قرار گرفته است؛ چرا  1307مصوب 

نظار   اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطاه  ا مشابهت،ی می با گزیج  ضابطه استفاده دولت از قدرت عمو

 یهاا  ظاایف تصادی دولات، تجهاا در تهریاف تصادی      دهد و در میان انواع و میحقوق مشابه اعمال افراد انجا  

رساد،   مای  کجد اشاره شده است. لذا، به نظار  میاقتصادی به این نکته که دولت مشابه اشخا  خصوصی عمل 

 حمایات، مادیریت و   اعمال حاکمیت دولت، محساوب شاده کاه تحات مالکیات،      موارد ازجملهامور زیربجایی، 

 .استمجری اعمال مزبور  بخ  غیردولتی صرفاً نظارت دولت بوده و

قاانون اساسای    44های مذکور در صدر اصال   گذاری، مالکیت و مدیریت در زمیجه دارد: سرمایه میاین بجد مقرر  (4)

 های تهاونی و خصوصی مجاز است. ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخ  به شرح ذیل توس  بجگاه

 :های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ( سیاست5)

طریاق   هاای غیردولتای از   دارد: تاداو  اعماال حاکمیات عماومی دولات پاس از ورود بخا         مای  این بجد مقرر -1

هاای   مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در باناک  ویژه در هگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت ب سیاست

 غیردولتی.

 جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی. -2
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 طریق تجظی  و تصویب قوانین و مقررات. های اقتصادی غیردولتی از جلوگیری از ایجاد انحصار، توس  بجگاه -3

در ( ایان قاانون مجحصاراً    2)  ی مشمول گروه سه مااده ها و بجگاه ها گذاری، مالکیت و مدیریت در فهالیت سرمایه (6)

 دولت است. اریاخت

ی اقتصاادی بارای   هاا  گاذاری و صادور مجاوز فهالیات     امار سارمایه   و تساریع در  لیتساه  مجظور به -( ماده هفت7)

ی دولتی موظفجد ترتیبی اتخاذ نمایجد تا کلیه مقررات ناظر ها های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه بخ 

باا رویکارد حاذف مجوزهاای غیرضاروری، تساهیل        وکاار  کسبگذاری و   مجوزهای سرمایه ها و بر صدور پروانه

ی اقتصادی حداکثر ظرف ش  ماه پس از تصویب ایان قاانون   ها سازی فهالیت  شفاف و مجوزها شرای  دریافت

 ای اصحح، تهیه و تدوین شود. گونه به

حاکمیتی دولات   این قانون در خصو  امور 135ماده  مذکور درنحوه اجرای وظایف  نییمجظور ته به 136( ماده 8)

عجاداللزو  باا جلاب مشاارکت مارد  انجاا         هاای دولتای و   اهدولت توس  دستگ تییامور حاکمدارد:  می مقرر

ابهاد مجابع انسانی، فجاوری انجا  کاار، تجهیازات و تخصایص مجاابع،      های اجرایی ذیرب  در گردد و دستگاه می

 تقویت و توسهه کیفی خواهجد یافت.

 اسی به شرح زیر است:قانون اس 44کلی اصل  یها وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست -42ماده ( 9)

 گذاری و هدایت و نظارت دولت. تبیین نق  سیاست -7

برشامرد: رهباری،    ترتیب نیا بهکحن حکومت در ایران را  گذاری استیسگیری و  توان هر  تصمی  میکه  ( چجان10)

س ، شورای عالی امجیت ملی، مجلیگمجمع تشخیص مصلحت نظا ، شورای نگهبان، شورای عالی انقحب فرهج

)زارعای،   دولتای  یهاا  و شارکت  هاا  ، سازمانها (، وزارتخانهوزیران ئتیهجمهور و  شورای اسحمی، دولت )رئیس

1383: 199). 

از اعماال   دودساته در تفکیک ایان   و کارآمددقیق  یا ضابطهتوان آن را ناشی از عد  توفیق مقجن در ارائه  می (11)

 .استستقلی در این باب دانست و خود نیازمجد بررسی و پژوهشی جامع و م

 منابع

 و مرکز آموزش :، تهرانسازی خصوصی رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی(، 1381) ، رضاپاکدامن

 .تحقیقات صجهتی ایران

: 173، شماره مجموعه حقوقی، «(1اعمال حاکمیت و اعمال تصدی )»(، 1319اصغر )  پورهمایون، علی

791 – 789. 

: 174، شماره حقوقی مجموعه، «(2اعمال حاکمیت و اعمال تصدی )»(، 1319اصغر )  پورهمایون، علی

818- 820. 
: 29، شاماره  مجموعه حقوقی، «(3اعمال حاکمیت و اعمال تصادی ) »(، 1319اصغر )  پورهمایون، علی

852-846. 

حاک  رژی  حقوقی  ملی بر تأثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی برأت» (،1385زاده، عباس ) توازنی

سال سو ،  ،مجلس و پژوهش ،«های اصحح ساختار نظا  اداری ایران برنامه های دولتی و سازمان بر

 .57-100 :53شماره 

، «قاانون اساسای   44های دستیابی به اهاداف سیاساتی اصال     روش»، (1386)موالیی، حسین  حشمتی

 .10-36: 54، شماره مجلس و راهبرد
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فصالنامه  ، «الیحه برنامه پجج  توسهه کشاور  در وکار کسب دورنمای محی » ،(1389) خضری، محمد
 .89-112: 2، شماره مطالعات راهبردی

 میزان. :، تهران1 یادارحقوق ، (1385)زاده، محمدجواد  رضایی

، نظریه اعمال حاکمیت و مقایساه آن باا نظریاه احکاام حکاومتی     ، (1374) رنجبری، ابوالفضل

 ی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.نامه کارشجاسی ارشد حقوق عموم پایان

، تحقیقاات حقاوقی  ، «ایاران  حکومت در حاکمیت و حکمرانی خوب،»، (1383)زارعی، محمدحسین 

 .40شماره 

باه   شاده  ارائاه ، «اجرای یک استراتژی مثابه به 44های کلی اصل  تحقق سیاست»، (1386) فؤادصادقی، 

 .1-32 :نیافته( ردبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظا  )انتشا

هاای کلای اصال     های اجرایی شدن سیاست روش»، (1386-1387) مافیفرزانه و  ایرؤزدی، ی طباطبایی

 .255-304: 46شماره  راهبرد، ،«44

، مرکاز  وبودجاه  برناماه مطالهاات   ، دفترارزیابی اجمالی برنامه پنجم توسعه، (1389) قاسمی، محمد

 .1-30: های مجلس شورای اسحمی پژوه 

برناماه   حهیدر ال(: وظایف و تکالیف دولت 5، درباره الیحه برنامه پجج  توسهه )(1389) قیگزارش تحقی

-66 :10266های مجلس شورای اسحمی، شماره  مرکز پژوه  وبودجه، برنامهپجج ، دفتر مطالهات 

1. 

قانون اساسی در  44اصل  سازی و بررسی خصوصی» ،(1387می )یصم یاحمد جهفروسف و ی فر، محجت

 .85-105: 48، شماره های اقتصادی سیاست ها و فصلنامه پژوهش، «صاد ایراناقت

 میزان. :، چاپ سو ، تهران(1-2حقوق اداری )، (1381) زاده، رضا موسی

های  سیاستو تحقق اهداف  مه  در  مدیریت بخ  نفت؛ الزامی ساختار تغییر»، (1388)محمد  ،نهمتی

 .79-118: 60، شماره راهبردمجلس و ، «44کلی اصل 
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